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УВОДНИК
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА СВЕ БОЉЕ
У овом броју „Послова“ водимо вас на Београдски сајам запошљавања и 

пракси, који је одржан у Дому омладине. За све који траже посао сајам је био 
права прилика, јер је у понуди било скоро 3.100 нових радних места, која је 
понудило око 120 послодаваца. Организатори су истакли да је ово најмасов-
нији сајам запошљавања и пракси до сада.

Посла је било за бројне профиле и раднике различитих квалификација, 
присутни су могли да сазнају детаље о покретању приватног бизниса на ра-
дионици „Знањем до циља“, а у оквиру пратећих активности представници 
Националне службе за запошљавање презентовали су заинтересованима 
актуелне јавне позиве за ову годину.

Директор НСЗ подсетио је да је стање на тржишту рада све боље и да 
се број незапослених на евиденцији у Србији смањио за скоро 10%, а у Бе-
ограду за преко 12%, у јануару ове године у односу на исти период 2017. 
Градоначелник Београда Синиша Мали истакао је да је ово велика ствар за 
Београд, јер је само на оваквим сајмовима од 2015. године 6.500 људи нашло 
запослење.

Подсећамо, током 2017. одржано је десет сајмова у престоници, а исто 
толико планирано је и за ову годину, уз Сајам запошљавања и пракси. 

Представљамо вам кампању Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања „Реци НЕ раду на црно“, чији је циљ едукација 
грађана о користи од сузбијања сиве економије. Истакнуто је да је борба про-
тив сиве економије један од стратешких циљева Владе Србије у наредном пе-
риоду и најављено да ће Инспекторат за рад у наредном периоду извршити 
већи број ванредних, ненајављених инспекција. 

О сивој економији било је речи и на Трећој националној конференцији 
Владе и привреде „Излаз из сиве економије“, коју је организовао НАЛЕД и 
на којој је премијерка Ана Брнабић за ову годину најавила јединствену ин-
формациону платформу е-инспектор, која би требало да боље повеже рад 
инспекција у Србији и уведе потпуну транспарентност у њиховом раду. 

И у овом броју читајте о бројним активностима Националне службе за 
запошљавање и многих филијала у Србији. 

У билатералној радној посети НСЗ била је делегација Завода за запо-
шљавање Републике Српске, чиме је настављена добра сарадња и размена 
искустава. 

О значају групног радионичарског рада за активно тражење посла го-
воре представници Филијале Ужице НСЗ који раде у Клубу за тражење посла 
више од 11 година. 

У циљу подршке оснаживању и оспособљавању жена које су старије од 
45 година, а остале су без посла или су биле дискриминисане, НСЗ Филија-
ла Београд и удружење „Жене на прекретници“ потписали су Протокол о 
пословно-техничкој сарадњи. 

У Владичином Хану тридесет незапослених са вишом и високом струч-
ном спремом са територије те општине потписало је уговоре о стручној 
пракси. 

Наше теме су и подршка за запошљавање младима из социјално и еко-
номски најугроженијих група, као и запошљавање младих у зеленој еконо-
мији. Представићемо вам занимљиву причу о платформи за учење онколо-
гије, коју су покренули студенти медицине и фармације и која омогућава 
учење кроз научне публикације, онлајн часописе, предавања, терапијске 
водиче и препоруке.

Редакција
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НАСТАВАК ДОБРЕ САРАДЊЕ
Делегација Завода за запошљавање Републике Српске у радној посети Националној 

служби за запошљавање Србије

Мере и програми запошљавања, резултати и планови у 2018. години, као и рад ИТ 
сектора, биле су главне теме састанка. Размењена су и искуства и информације у вези 

са посредовањем у запошљавању

Директор Националне службе за за-
пошљавање Зоран Мартиновић 
подсетио је на добре резултате које је 
НСЗ остварила у прошлој години, као 

и суфицит у буџету, који је омогућио да мере 
и програме у 2018. години НСЗ финансира 
својим средствима. „Позитивни резултати 
постигнути су добрим радом, али и зах-
ваљујући повољној пословној клими, олак-
шицама које се уводе за послодавце, што је 
допринело да у Србији буде све више страних 
инвеститора“, истакао је Мартиновић. 

Он је подсетио да је НСЗ расписала јавне 
позиве и конкурсе у циљу реализације про-
грама и мера активне политике запошља-
вања који су предвиђени Програмом рада за 
2018. годину. Акционим планом запошља-
вања предвиђено је да за активне мере запо-
шљавања ове године буде издвојено 3,65 ми-
лијарди динара, као и додатних 550 милиона 
динара за особе са инвалидитетом. 

Мирослав Вујичић, директор Завода за 
запошљавање Републике Српске, истакао је 
да и они позитивно послују и да су остварили 
суфицит у буџету. „На евиденцији је 114.000 
незапослених, што је стопа од 21 одсто и задо-
вољни смо резултатима, а план је да ове годи-
не стопа буде испод 20 одсто“, каже Вујичић. 

Две делегације су се сложиле да су и у 
Србији и у Републици Српској присутни слич-
ни проблеми када је реч о радној снази, а то 
су неадекватне квалификације радника у 
односу на потребе тржишта рада, неактивна 
радна снага, а са друге стране велике потребе 
за запошљавањем у привреди, где се јављају 
дефицитарна занимања. 

На састанку су размењена искуства и ин-
формације у вези са програмима запошља-
вања који су планирани за ову годину Нацио-
налним акционим планом запошљавања, а 
резултате програма и мера реализованих у 
2017. и планове за ову годину представила 
је Неда Милановић, директорка Сектора за 
подршку запошљавању у НСЗ. Истичући да је 
успешно реализован план за прошлу годину, 
као да ће и ове године посебна пажња бити 
усмерена на запошљавање теже запошљивих 
група, Неда Милановић је као добре мере, 
које ће и ове године бити реализоване, иста-
кла субвенције за самозапошљавање, субвен-

ције за запошљавање незапослених из кате-
горије теже запошљивих и јавне радове, а као 
новину најавила обуку за запослене, како би 
захваљујући новим знањима осигурали свој 
останак у предузећу на неком другом радном 
месту. 

Једна од тема за коју су гости били посеб-
но заинтересовани била је развој ИТ система у 
оквиру Националне службе за запошљавање 
и планови, са чиме је госте упознао Милан 
Ђуретановић, директор Сектора за развој и 
информационо-комуникационе технологије. 

„Представници Завода за запошљавање 
Републике Српске желели су да сазнају више 
о сарадњи НСЗ са другим институцијама у 
смислу размене података. НСЗ доста улаже 
у развој информационог система са циљем 
бољег и сигурнијег рада“, каже Ђуретановић 
и додаје да је у току развој новог јединственог 
информационог система, који ће почети да се 
примењује ове године. 

Делегације служби за 
запошљавање посетиле Пожаревац

Делегација из Републике Српске је током 
билатералне посете имала и састанке у По-
жаревцу, са представницима филијале НСЗ у 
том граду и градоначелником, а гости су оби-
шли и Археолошки парк „Виминацијум“.

Домаћини су упознали представнике За-
вода за запошљавање Републике Српске са 
начинима на које држава сарађује са локал-

ним самоуправама на пољу спровођења мера 
активне политике запошљавања. Председник 
Скупштине града Пожаревца Бојан Илић је 
истакао да локална самоуправа предузима 
читав низ корака у циљу смањења незапос-
лености. У току је акција „Привреда без гра-
ница“, у оквиру које се обилазе домаћи прив-
редници и промовишу подстицајна средства 
која им је Град припремио, а све са циљем 
отварања нових радних места.

„Две велике компаније, аустријски 
‚Имофинанс‘ и турски ‚Рингелсан‘, већ врше 
обуку и потражују запослене, па према њи-
ховим бизнис плановима само у овој години 
очекујемо првих 600 нових радних места. 
Турски партнери ће само у првој фази запос-
лити преко 1.000 људи“, истакао је Илић. Он је 
додао да је захваљујући одличној сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, по-
себно пожаревачком филијалом, у претходне 
две године направљен велики корак напред 
на пољу запошљавања. „Прошле године Град 
Пожаревац је из свог буџета издвојио чак 9 
милиона динара, а преко седам милиона је 
издвојено из буџета Републике Србије за про-
грам јавних радова, у оквиру којег су ангажо-
вана 124 незапослена са евиденције“, додао је 
Илић. 

„Реализација политике запошљавања, 
смањење броја незапослених лица и на крају 
и смањење стопе незапослености су приори-
тети у раду НСЗ“, рекао је директор Нацио-
налне службе Зоран Мартиновић.

На основу Споразума о специјалним ве-
зама између Србије и Српске, закључен је 
специјални аранжман о сарадњи две службе 
за запошљавање. Мирослав Вујичић, дирек-
тор Завода за запошљавање Републике Срп-
ске, рекао је да се тамошња влада труди да 
питање запослености реши кроз отварање 
домаћих и страних инвестиција, кроз зајед-
ничке пројекте.

„Између Србије и Српске потоји јака веза 
и сарадња на највишим нивоима, почев од 
председника и влада“, рекао је Вујичић.

Јелена БајевићПромо/Пожаревац
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За све који траже посао, велики Бео-
градски сајам запошљавања и пракси 
у Дому омладине био је права при-
лика, јер је у понуди било скоро 3.100 

нових радних места, која је понудило око 120 
послодаваца. Организатори су истакли да је 
ово најмасовнији сајам запошљавања и прак-
си до сада.

Посла је било за бројне профиле и рад-
нике различитих квалификација: правнике, 
менаџере продаје, инжењере и техничаре, 
лекаре, али и графичаре, дизајнере, програ-
мере, технологе, конобаре, возаче, куваре, 
грађевинске и машинске раднике, продавце 
и комерцијалисте и друге професије. Присут-
ни су могли да сазнају детаље о покретању 
приватног бизниса на радионици „Знањем 

до циља“, а у оквиру пратећих активности 
представници Националне службе за запо-
шљавање презентовали су заинтересовани-
ма актуелне јавне позиве за ову годину.

Велики број људи који траже посао по 
препоруци је дошaо са припремљеним рад-
ним биографијама, а имали су прилику да у 
директном контакту са бројним послодавци-
ма сазнају више о пословима који се нуде и 
представе се на најбољи начин. Овакви сај-
мови су и за послодавце добар начин да нађу 
адекватне раднике, разговарајући са вели-
ким бројем кандидата на лицу места.

Сајам су отворили директор Национал-
не службе за запошљавање Зоран Марти-
новић и градоначеник Београда Синиша 
Мали. 

Директор НСЗ подсетио је да се слика на 
тржишту рада у последњих неколико година 
значајно променила у позитивном смеру и 
истакао да се незапосленост у целој Србији 
смањила за око десет одсто, а у Београду за 
12 одсто у односу на јануар прошле године.

„Резултати су постигнути захваљујући 
доприносу Владе Србије, али и Града Бео-
града, који је препознао приоритете у окви-
ру Локалног акционог плана запошљавања. 
Верујем да ће се позитивни трендови наста-
вити и ове године, а томе доприносе и сајмо-
ви запошљавања. То је мера која даје добре 
ефекте, јер око 25 одсто људи који на њима 
учествују врло брзо након тога и нађу запос-
лење. НСЗ је у Србији током прошле године 
организовала више од шездесет сајмова за-
пошљавања, а резултат је 15.000 новозапос-
лених“, истакао је Мартиновић и додао да је 
важно да они који траже посао буду активни. 

Градоначелник Београда Синиша Мали 
нагласио је да је Сајам запошљавања и прак-
си круна рада у последње четири године и 
да никада није био масовнији.

„Бројке говоре саме за себе, на сајму је 
117 послодаваца, који су понудили 3.098 
радних места. Ово је велики успех за све, јер 
смо се трудили да Београд постане град ин-
вестиција и град будућности. Само на овим 
сајмовима од 2015. године је 6.500 младих 
људи нашло запослење, а све што смо ра-
дили показало се кроз историјски најмању 
незапосленост у Београду. Према подацима 
из децембра прошле године, 87.623 особе су 
биле незапослене, што је и даље велики број, 

ПОСЛОДАВЦИ ПОНУДИЛИ ВИШЕ ОД 
3.000 РАДНИХ МЕСТА

ТЕМА БРОЈА     Београдски сајам запошљавања и пракси оборио све рекорде

     
ОЧЕКИВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ

У разговору са онима који су дошли да траже посао сазнали смо да су припремили своје 
радне биографије и да се надају да ће наћи посао у струци, јер је на сајму присутан велики 
број послодаваца. 
Јелена је први пут на сајму запошљавања, по струци је економиста и незапослена је, али 
има искуства у свом послу. Она каже да је дошла да проба да нађе посао у струци, мада нема 
велика очекивања. 
Бојана је хидрограђевински техничар, такође је први пут на сајму, дошла је са припремље-
ном радном биографијом, коју је прилагодила послодавцима које планира да обиђе и очекује 
да нађе посао у струци. 
Разговарали смо и са Николом, спортским тренером који је тај посао радио 20 година и 
остао без посла. Каже да на сајму нема посла за ту струку, али с обзиром да се он преква-
лификовао за посао возача, каже да се искрено нада да ће на сајму бити тог посла за њега. 

„Сајмови су мера која даје добре ефекте, јер око 25 одсто људи који на њима учествују врло брзо након 
тога и нађу запослење“, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић. Градоначелник Београда Синиша 
Мали је нагласио да ће Град наставити да пружа подршку незапосленима и послодавцима и да кроз „БГ 

праксу” и Савет за запошљавање младима обезбеђује сигурну будућност 
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али крајем 2013. године било их је 109.000, 
што значи да 20.000 људи данас ради зах-
ваљујући инвеститорима, али и оваквим 
сајмовима запошљавања“, рекао је Синиша 
Мали. 

Градоначелник је најавио да ће Град Бе-
оград наставити да пружа активну подршку 
незапосленима и послодавцима, да субвен-

цијама помаже пољопривреднике, женско 
предузетништво, иновативне делатности, а 
да кроз „БГ праксу” и Савет за запошљавање 
младима обезбеђује сигурну будућност у Бе-
ограду.

„Желим да подстакнем младе који 
траже посао да инвестирају у своје знање 
и оно што ће их учинити привлачнијим за 
запошљавање. Само на овај начин и вашом 
жељом да се усавршавате и покажете, наш 
град и земља могу напредовати“, истакао је 
Мали. 

У оквиру пратећег сајамског програма, у 
биоскопској сали Дома омладине организо-
вана је радионица „Знањем до циља“, на-
мењена будућим предузетницима који пла-
нирају покретање приватног бизниса, док је 
у малој сали Дома омладине организована 
презентација актуелних јавних позива На-
ционалне службе за запошљавање.

У оквиру радионице „Знањем до циља“ 
представници Националне службе за запо-
шљавање упознали су заинтересоване са 
основама, значајем и предностима преду-

зетништва, психолошким аспектима, прав-
ним и финансијским детаљима оснивања и 
вођења фирме, а организована је и радиони-
ца израде бизнис плана и представљени јав-
ни позиви НСЗ за самозапошљавање. 

Тања Миленковић, саветница за пре-
дузетништво из Филијале за град Београд 
НСЗ, каже да је веома важно да незапослени 
који су заинтересовани за покретање соп-
ственог посла буду информисани о појму 
предузетништва, правној регулативи и из-
ради бизнис плана, како би што лакше, си-
гурније и једноставније започели сопствени 
посао. На радионици је био присутан вели-
ки број потенцијалних предузетника који се 
припремају да конкуришу за обуку „Пут до 
успешног предузетника“ и добијање сред-
става НСЗ за самозапошљавање. 

Поред овога, на штанду Националне 
службе за запошљавање сви заинтересовани 
посетиоци могли су да добију информације 
о актуелним програмима за подстицање 
запошљавања и помоћ у писању радне би-
ографије.

На Сајму запошљавања и пракси у Дому 
омладине представило се око 120 послода-
ваца, који су понудили скоро 3.100 нових 
послова. 

Неке од компанија и институција које 
су имале штанд на сајму су: Kuhne + Nagel, 
Zepter, Mozzart, Прва искра - Даница, Хотел 
„Шумадија”, Винер штедише, Пекара „Тома”, 
Фриком, Имлек, Енергопројект, Републички 
геодетски завод, Прекршајни суд у Београду, 
Jomi shoes, Delhaize, Меркатор С, Поликли-
ника „Холимед плус”, Техноманија, Злати-
борац, Нестле адриатик С, Телеоптик жи-
роскопи, Fly fly travel, Дом здравља „Визим”, 
Банбус и друге.

Tоком 2017. године одржано је 11 сајмова 
на којима су учествовала 332 послодаваца, 
који су исказали потребе за запошљавањем 
5.653 радника, а регистровано је учешће око 
8 и по хиљада људи који траже запослење, 
од којих се 2.236 и запослило на тај начин.

Организатори Београдског сајма за-
пошљавања и пракси у Дому омладине су 
Скупштина града Београда, НСЗ - Филијала 
за град Београд и Привредна комора Србије 
- Привредна комора Београда. 

Ј. Бајевић/Ј. Матић

     

     

ПОНУДА ПОСЛОВА

Разговарали смо и са појединим послодавцима, како бисмо сазнали шта очекују од сајма, 
какве послове нуде и какве раднике траже. 
Рада Анђелић, Енергопројект: ,,Енергопројект је систем који функционише већ пола века 
и стално има потребу за радницима, због чега смо и на овом сајму. Нудимо послове за ин-
жењере, машинце, електротехничаре и грађевинце, али тражимо и производне раднике, те-
саре, армираче...“. 
Сања Орашанин, Варилац: „Тражимо инжењере, али пре свега занате, као што су вари-
лац, бравар, грађевински радник, електроинжењер. Учествовали смо и раније на сајмовима 
запошљавања и имамо веома позитивна искуства, јер увек нађемо раднике какви су нам 
потребни“. 
Милоје Орловић, Phooenix group resources: ,,Дошли смо на овај сајам јер тражимо већи број 
извршилаца на пословима одржавања и чишћења зграда, професионалних управника, 
електричара и водоинсталатера. Надамо се да ће се пријавити већи број кандидата. Први 
пут смо на сајму запошљавања и веома смо задовољни организацијом“. 
Драган Спасојевић, поручник фрегате - Војска Србије: „Војна пошта 6011 Београд, дру-
ги речни одред речне флотиле има 16 упражњених радних места за професионалне војнике 
и то за радна места: бродарци, кормилари, послужиоци оруђа, електричари и кувари. Све 
услове заинтересовани могу да погледају на сајту Министрства одбране и Војске Србије 
или да се лично јаве на пријавници Речне флотиле на Ушћу, где такође могу да добију све 
информације“.

Предстојећи сајмови у Србији

Током фебруара и марта биће одржано још 
неколико сајмова запошљавања у Србији 
у организацији Националне службе за за-
пошљавање. 
Сајам у Раковици одржан је у суботу, 24. 
фебруара, у Услужном центру општине 
Раковица. Учествовало је 35 послодаваца 
са понудом од око 600 слободних радних 
места. Сајам су заједно организовали НСЗ, 
Општина Раковица и Опште удружење 
приватних послодаваца Раковице, а најви-
ше места било је за менаџере, књиговође, 
комерцијалисте, куваре, пекаре, продав-
це, раднике у графичкој делатности, али и 
графичке дизајнере, модне креаторе, ма-
шинске и инжењере електротехнике. 
Новосадски сајам запошљавања одржаће 
се 9. марта, у „Мастер“ центру Новосадског 
сајма (Хајдук Вељкова 11), а тражиоцима 
запослења биће понуђено око 2 хиљаде 
радних места. Сајам се одржава у оквиру 
Сајма образовања „Путокази“, на којем 
ће учествовати Филијала Нови Сад НСЗ и 
пружати информације заинтересованима 
о услугама Националне службе са акцен-
том на каријерном вођењу и саветовању. 
Планирано је и да се 10. марта, последњег 
дана „Путоказа“, организују радионице за 
активно тражење посла и планирање и 
развој каријере, намењене ученицима. 
Двадесет послодаваца најавило је учешће 
на сајму који ће 16. марта бити одржан у 
Кањижи, у КЦ „Кнеса“, за 23. март најављен 
је сајам запошљавања у Градској кући 
у Сенти, а за 28. март сајам у Краљеву, у 
Дому војске. 
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У Влади Републике Србије представљена је кампања „Реци НЕ 
раду на црно!“, чији је циљ едукација грађана о користи од 
сузбијања сиве економије. 
Сваки трећи радник у Србији ради на црно, а инспекција 

рада је због утврђених неправилности током прошле године казнила 
послодавце у земљи са више од 230 милиона динара, речено је на 
представљању националне кампање. „Сива економија у Србији чини 
нешто мање од 30 одсто БДП-а државе, а дневно због сиве зоне наша 
земља губи осам милиона евра“, каже министар за рад, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић.

Поред министра Ђорђевића, на представљању кампање учество-
вали су Његова екселенција Арне Санес Бјорнстад, амбасадор Краље-
вине Норвешке у Србији, председник Уније послодаваца Србије Милош 
Ненезић и в.д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић.

Сваки трећи динар због пословања мимо закона заобиђе др-
жавну касу. Они који раде „на црно“ двоструко су оштећени, јер им 
није плаћен стаж, боловање, одмор. Обједињени рад инспекција даје 
резултате али и открива мањкавости.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић, представљајући кампању „Реци НЕ раду на црно!“ 
истакао је да Влада Републике Србије има за циљ да едукује своје 
грађане о користи коју имају од сузбијања сиве економије и да овом 
кампањом наставља борбу која је започета 2014. године.

Рад „на црно“ ствара нелојалну конкуренцију, а како оцењује ми-
нистар, његовим сузбијањем наша држава се ставила раме уз раме 
са развијеним европским земљама. Ђорђевић наводи да је у прет-
ходном периоду измењен низ закона и подзаконских аката и исти-
че да ће се ове године донети, између осталих, и закон о сезонским 
пословима.

„Један број наших радника нема плаћено боловање, годишњи од-
мор, а немају права ни да аплицирају за кредите у банкама, нити да 
остваре било какву другу погодност. У току кампање медијски ћемо 
едуковати грађане и раднике о овом проблему, јер овде не губи само 

Кампања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сваки трећи динар због пословања мимо закона заобиђе државну касу. Они који раде „на 
црно“ двоструко су оштећени, јер им није плаћен стаж, боловање, одмор. Обједињени рад 

инспекција даје резултате али и открива мањкавости

РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО!

     
Подаци Министарства рада о раду Инспектората за рад у 2017. години о укупним ефектима извршених инспекцијских надзора 
у области радних односа и безбедности и здравља на раду

Инспектори рада на територији целе Републике Србије вршили су инспекцијске надзоре по службеној дужности, по захтевима странака, 
појачане ванредне инспекцијске надзоре, а деловали су и превентивно. Да би ефекти на сузбијању рада „на црно“‚ били што већи, Инспекто-
рат за рад је реализовао и ванредне инспекцијске надзоре у одређеној делатности и на одређеној територији, често по принципу ротације 
инспектора.
Током прошле године инспектори рада су извршили укупно 53.424 инспекцијска надзора у области радних односа и безбедности и здравља 
на раду, код регистрованих и нерегистрованих субјеката и затекли укупно 22.411 лица на фактичком раду (рад „на црно“), што је за 15% више 
него у истом периоду 2016. године, када су на раду „на црно“ затечена 19.472 лица.
Након предузетих мера инспектора рада, послодавци су засновали радни однос са 21.171 лицем, а то је 94% од укупног броја затечених на 
раду „на црно“, што је за 20% више него у истом периоду 2016. године.
Донета су 10.832 решења о отклањању утврђених неправилности у области радних односа и безбедности и здравља на раду и то 5.570 ре-
шења из области безбедности и здравља на раду и 5.262 решења из области радних односа. Такође, донето је 529 решења о забрани рада на 
месту рада због опасне појаве која може да угрози безбедност и здравље запослених. Поднето је 3.637 захтева за покретање прекршајног 
поступка у области радних односа и безбедности и здравља на раду.
Инспектори су утврдили 769 нерегистрованих субјеката, при чему је код истих затечено још и 414 радника „на црно“, а одмах након инспек-
цијског надзора 452 нерегистрована субјекта су се уписала у регистар Агенције за привредне регистре, а 45 физичких лица је изјавило да 
не желе да се региструју и прекинули су даљи нерегистровани рад.
На основу захтева за покретање прекршајног поступка које су подносили инспектори рада, послодавци су кажњени новчаним казнама у 
укупном износу од 231.584.100 динара.
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држава, већ и радници. Против рада ‚на црно‘, за који сви знамо да 
је присутан, морамо сви заједно да се боримо, и држава и грађани“, 
рекао је Ђорђевић и нагласио да је захвалан норвешкој влади и амба-
садору Краљевине Норвешке у Србији Арнеу Санесу Бјорнстаду, који 
је препознао важност и потребу да заједнички са Србијом учествује у 
сузбијању сиве економије.

„Инспекторат за рад при Министарству за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања извршиће већи број ванредних инспекција, 
радећи 365 дана 24 сата, јер се досадашња пракса, да се два дана уна-
пред најави инспекција, показала као нелогична“, рекао је министар.

Он је додао да се Влада Србије активно бави и законским про-
цедурама, те је у децембру прошле године донела измене и допуне 
Закона о раду, а у наредном периоду радиће и на Закону о сезонским 
пословима, Закону о социјалном предузетништву и Закону о раду у 
иностранству и запошљавању странаца и најавио да је спреман ин-
форматор за раднике који одлазе у иностранство, а који садржи све 
информације о начину на који се може легално радити у иностран-
ству.

На конференцији „Реци НЕ раду на црно!“, в.д. директор Инспек-
тората за рад Стеван Ђуровић рекао је да очекује да се инспекција 
у наредном периоду боље технички опреми. Навео је да територију 
Србије покрива 260 инспектора рада, као и да овај пројекат треба да 
пружи бољу слику о томе шта ради инспекција, јер су све њене актив-
ности усмерене на опште добро државе и радника. Ђуровић истиче 
да је током прошле године инспекција извршила 53.424 инспекцијска 
надзора и утврдила да је 22.411 лица радило „на црно“, што је за 2.939 
више негу у 2016. години. Од овог броја чак 21.171 лице засновало је 
стални радни однос, што је у односу на 2016. годину 20 одсто више, а у 
односу на 2015. годину 73 одсто више запсолених из нелегалног рада.

Инспектори рада су у претходној години открили 769 нерегис-
трованих субјеката и код њих затекли 1.183 радника „на црно“. Подне-
то је 35 кривичних пријава, а привремену забрану пословања добило 
је више од пет стотина предузећа. Црна статистика каже да је прошле 

године 39 повреда на раду било са смртним исходом, при чему је 
30 одсто страдалих радника било нелегално ангажовано. „Послода-
вцима су изречене казне у току 2017. године од 231.584.100 динара“, 
напомиње Ђуровић.

Амбасадор Норвешке Бјорнстад истакао је да кампања предста-
вља пример добре праксе и жељу институција Републике Србији да 
мотивишу грађане да се боре против сиве економије. Он је објаснио 
да се Европска унија и норвешки систем заснивају на томе да сви 
раде на ономе што треба да раде.

„Када радите ‚на црно‘ не добијате социјалне бенефиције и не 
дајете допринос систему. То је једна лоша спирала која траје. Лоше 
је и за компаније. У Норвешкој то не зовемо сива економија, него ва-
рање“, истиче Бјорнстад.

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић се зах-
валио Влади Србије и министру Зорану Ђорђевићу на изузетној 
сарадњи и истакао да постоји низ заједничких активности које су 
урађене и које су у току. Господин Ненезић је рекао да Унија посло-
даваца подржава кампању против нелегалног рада и сваку акцију за 
унапређење привредног амбијента.

Овом приликом председник Уније је нарочито истакао да у Ср-
бији има близу 400 непореских намета, а да за једну петину ових на-
мета, када их плате, послодавци не знају колико ће их исти следећи 
пут коштати. Привреда Србије зато сматра да је потребно наћи начи-
не како да се намети смање, али да то не утиче на државни буџет, што 
је уједно и циљ кампање „Реци НЕ раду на црно!“.

Јелена Бајевић

     

Борба против сиве економије
Обим сиве економије смањен је претходних пет година, показује 
анализа „Сива економија у Србији 2017“, коју је представио НА-
ЛЕД на Трећој националној конференцији Владе и привреде „Излаз 
из сиве економије“. Премијерка Ана Брнабић је најавила да ће ове 
године стартовати јединствена информациона платформа е-ин-
спектор, која ће до јуна умрежити прве четири инспекције и иста-
кла да ће та платформа још боље повезати и координисати рад 
инспекција у Србији.
„До средине следеће године биће умрежене све 42 инспекције, 
што ће увести потпуну транспаретност у рад инспекција. То ће 
дозволити и привредницима да контролишу рад инспекција, када 
је инспектор био, у ком предузећу и колико су често ишли у једно 
предузеће, да ли су нешто нашли или не“, рекла је Ана Брнабић и 
додала да ће у наредних шест месеци бити усклађено више од 70 
секторских прописа са Законом о инспекцијском надзору. 

„У наредне три године улазимо у запошљавање нових инспектора 
и ојачавамо инспекције са набавком нове опреме за ИТ“, нагласи-
ла је Брнабићева.

„Влада Републике Србије кроз разне пројекте, измене постојећих 
и доношење нових закона, жели да створи бољу и модернију 
државу борећи се за права радника и послодаваца. Направили 
смо велики помак изменама Закона о раду, које предвиђају да 
радник сада од првог дана на послу мора да буде пријављен и 
једино тако може да обавља посао за који је плаћен“, истакао 
је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић. Министар је објаснио да ће Закон о сезонским 
радницима у пољопривреди бити врло квалитетан и да ће ускоро 
ући у скупштинску процедуру, као и да су од 1. јануара започете 
ненајављене и ригорозније контроле привредних субјеката.
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У Београду је одржана конференција 
„Запошљивост младих у ризику“, о могућнос-
тима за побољшање положаја младих из со-
цијално и економски најугроженијих група, а 
са циљем да представници младих и привре-
де успоставе дијалог о начинима за повећање 
запошљивости. Посебно је истакнута важност 
дијалога младих и привреде за решавање тог 
проблема. Конференција је одржана поводом 
Међународног дана социјалне правде, а у 
складу са поводом и темом, место одржавања 
конференције био је Кафе-бар „16“, социјално 
предузеће које кроз обуке за конобаре и бар-
мене младима који су користили услуге Свра-
тишта помаже у проналаску посла и осамо-
стаљивању.

Због високе стопе незапослености младих, 
а посебно оних из угрожених група, који имају 
посебан изазов у проналажењу посла и осамо-
стаљивању, СОС Дечија села Србија започела 
су свеобухватни програм економског оснажи-
вања младих, са циљем пружања подршке со-
цијалном и економском оснаживању младих, 
припадника рањивих група. Основна улога 
Каријерног центра „Јаки млади“ је подршка у 
повећању запошљивости младих од 16 до 30 
година из угрожених група са територије гра-
да Београда. Фокус је на младима са статусом 
детета без родитељског старања као и онима 
који су укључени у програме подршке породи-
цама у ризику које спроводе СОС Дечија села. 
Услуге Центра јединствене су по томе што су 
усмерене не само на запошљавање, већ и на 

индивидуално психо-социјално саветовање 
и оснаживање ради задржавања запослења, 
што је неопходно због недостатка животних 
вештина и самопоуздања, који карактеришу 
ову циљну групу.

„Центар ‚Јаки млади‘ почео је са радом у 
јануару 2017. и за нешто више од годину дана 
пружили смо услуге за више од 200 мла-
дих“, рекла је Александра Грубин, менаџерка 
пројекта „Јаки млади – одржива социјална 
инклузија и економска подршка младима у 
ризику“. 

О мерама и политикама за запошља-
вање младих из ризичних група говориле су 
и представнице Националне службе за запо-
шљавање.

Весна Живковић Костић, начелница 
Одељења за програме запошљавања и преду-

зетништво у НСЗ - Филијала за град Београд, 
представила је актуелне програме за подршку 
запошљавању које спроводи НСЗ, као што су: 
субвенције за самозапошљавање, јавни позив 
за спровођење јавних радова и субвенције 
за послодавце за запошљавање теже запо-
шљивих категорија, док је Марчела Вуинац 
Обућина, начелница Одељења за образовање 
и обуке, говорила о програмима стручног ос-
пособљавања младих, као што су програм 
стручне праксе и програм стицања практич-
них знања.

Са програмом „Пракса за јаке младе“, који 
је спроведен током 2017. године, присутне је 
упознала Ирена Ђорђевић из НАЛЕД-а, ис-
тичући да је основни циљ подршка младима 
који су одрасли без родитељског старања, а 
кроз могућност да стекну прво радно искуство.

У другом делу конференције оргaнизова-
ни су сусрети у оквиру којих су млади, кроз 
разговор са представницима компанија, мог-
ли да кажу више о својим искуствима и потре-
бама када је у питању тражење посла, док су 
им послодавци указивали на знања и вештине 
који су потребни за проналазак посла и развој 
каријере. Млади који користе услуге Центра 
„Јаки млади“, извели су кратак перформанс, 
кроз који су послодавцима приказали са как-
вим се све изазовима суочавају приликом пот-
раге за послом.

У оквиру конференције представила су се 
и удружења која раде на повећању запошљи-
вости младих: Центар за интеграцију младих, 
Центар за социјално превентивне активности 
„Григ“, Центар за позитивни развој деце и 
омладине „Цепора“, Добротворна организа-
ција Српске православне цркве „Човекољубље“, 
Центар за социјалну интеграцију деце и мла-
дих „Звезда“ и Центар за превенцију кримина-
ла и постпеналну помоћ „Неостарт“.

Директор београдске филијале Националне службе за запошљавање Добросав Марић је потписао Протокол о пословно-техничкој сарадњи 
са Мирославом Перишић из удружења „Жене на прекретници“.

Протокол се односи на сарадњу у области оснаживања и оспособљавања жена које су у старијим годинама (45+) остале без посла или су 
биле дискриминисане, са циљем пружања подршке и помоћи како би се поново радно ангажовале на новом послу или новој каријери.

Сарадња ће се реализовати преко организовања различитих радионица и повезивања жена средњег и старијег доба на локалном, регио-
налном, националном и међународном плану, а у циљу размене искустава, менторског рада и других видова помоћи.

Удружење „Жене на прекретници“ тим поводом ће у овој години у два циклуса организовати по 16 бесплатних радионица, саветовалишта 
и обуке за незапослене жене, док ће НСЗ извршити одабир и селекцију жена из ове циљне групе.

Теме које ће се обрађивати на обукама тицаће се психолошког оснаживања, пословне комуникације, запошљавања, предузетништва, 
финансија, друштвених мрежа и управљања сопственим животом. Такође, биће организована и психолошка саветовалишта посвећена проце-
нама професионалних интересовања и радних потенцијала, стресу и грешкама у мишљењу, дисфункционалном понашању, самомотивисању и 
фокусирању, психолошком моделу комуникације, основним животним позицијама и капацитетима за промену.

Запошљивост младих у ризику

Протокол о сарадњи НСЗ и Удружења „Жене на прекретници“

Поводом Међународног дана социјалне правде, 20. фебруара, одржана је конференција у 
Кафе-бару „16“, социјалном предузећу које кроз обуке за конобаре и бармене младима који 

су користили услуге Свратишта помаже у проналаску посла и осамостаљивању

Протокол се односи на сарадњу у области оснаживања и оспособљавања жена које су у 
старијим годинама (45+) остале без посла или су биле дискриминисане, са циљем пружања 
подршке и помоћи како би се поново радно ангажовале на новом послу или новој каријери

ЗА ЈАКЕ МЛАДЕ

ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
КОЈЕ СУ ОСТАЛЕ БЕЗ ПОСЛА

Јелена Бајевић

     ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ЗА СВЕ
Међународни дан социјалне правде, 20. фебруар, обележава се широм света са циљем борбе 
против сиромаштва и стварања једнаких шанси за све. Овај дан је подсетник на неопходност 
свакодневног залагања за борбу против социјалне искључености, као и на то да је неопход-
но обезбедити да сви имају приступ основним правима, као што су образовање, становање 
и социјална заштита.
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На основу члана 52 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 , 38/15 и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2) Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 
36/09 и 32/13) и чл. 86а - 86д Правилника о критеријумима, начину и другим питањима 
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15,5/17 и 9/18) и Правилника о ближим критеријумима и условима за укључивање 
запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина („Сл. 
гласник РС“, бр. 13/18)
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Намена и циљ програма
Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних 
знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способ-
ности и вештина. Циљ обуке је одржање запослења код послодавца. 

Врсте обука
Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања 
запосленог у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 
Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вешти-
на намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче 
недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су ограничено пре-
носиве на друге привредне субјекте или делатности.
Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вешти-
на намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче 
недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне 
субјекте или делатности.

Извођач обуке
Обуку може спроводити јавно признати организатор активности, у складу са Законом о 
образовању одраслих, односно лиценциран извођач обуке, у складу са законом (у даљем 
тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца. 

Учешће у финансирању програма обуке
У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за 
реализацију обуке, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) може послодавцу на основу захтева да исплати:
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања до 
25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику, 
- средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања до 
60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику; 
Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише до 
80% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику и то:
- за највише 20 процентних поена уколико је послодавац мали привредни субјект
- за највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект
- за највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са инвалидитетом 
или особе које се теже запошљавају и то: 
1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
2. старији од 50 година
3. припадник етничких мањина.

У случају када обука укључује компоненте и посебног и општег усавршавања које се не 
могу раздвојити, приликом одређивања процента учешћа у финансирању, примењује се 
проценат за посебно усавршавање.

Средства додељена по програму обука за потребе послодавца за запосленог су хоризон-
тална државна помоћ.

Оправдани трошкови обуке: 
- трошкови предавача,
- путни трошкови предавача и полазника, укључујући и смештај,
- други текући трошкови, као што су материјали и потрошна роба директно повезани са 
реализацијом обуке,
- трошкови амортизације алата и опреме у обиму у којем се искључиво користе за реали-
зацију обуке,
- трошкови усмеравања и саветодавних услуга у вези са обуком,
- трошкови полазника и 
- општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошкови), до 
висине укупног износа других оправданих трошкова наведених у претходним алинејама.
У погледу трошкова полазника, у обзир се узимају само сати које полазник стварно про-
веде на обуци.

Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или јединица 
локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правног лица које управља и/или распо-
лаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове за исту врсту обуке и иста лица, уку-
пан износ додељених средстава не може бити већи од прописаних овим јавним позивом.

Динамика исплате средстава на име учешћа у финансирању трошкова обуке
Уговорена средства за реализацију програма обуке за потребе послодавца за запосленог 
Национална служба исплаћује послодавцу у целости након завршетка обуке, односно по 
достављању доказа да су полазници обучени и стекли сертификат.

Број запослених на који се могу одобрити средства на име обуке
Послодавац који има до пет запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, 
послодавац који има од шест до 14 запослених има право да у обуку укључи два запосле-
на, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене 
чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити посло-
давац под следећим условима:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да у последњих 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање у законским роковима;
- да у последњих 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате 
Народне банке Србије;
- да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија 
је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке са прилозима који 
подразумевају акредитован програм обуке, која је предмет захтева послодавца; поседо-
вање свих потребних услова за реализацију обуке у погледу просторно-материјално-тех-
ничких услова и кадровских капацитета; 
- да у програм обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у 
трајању од најмање 24 месеца пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке. 

Захтев за учешће у програму обуке се неће одобравати за запосленог који:
- обавља приправнички стаж или 
- испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пен-
зијском и инвалидском осигурању недостаје до две године.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
- план усавршавања запосленог на прописаном обрасцу Националне службе
- списак запослених који ће се укључити у програм обуке на прописаном обрасцу Нацио-
налне службе
- спецификацију трошкова обуке потписану и оверену од стране надлежног лица послода-
вца на прописаном обрасцу Националне службе;
- документација о извођачу обуке – изјава извођача обуке да ће спровести активности 
у реализацији тражене обуке; доказ о акредитацији/лиценци за извођење обуке; план 
и програм обуке; опис просторно-материјално-техничких услова за реализацију обуке; 
подаци о кадровским капацитетима; опис начина и критеријума за процену знања; пода-
ци о сертификату; предрачун трошкова обуке 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева 
није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван 
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огра-
нак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; 
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца 
који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује 
пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан 
из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, 
за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи на прописаном 
обрасцу Националне службе;
- доказ за запослене који припадају теже запошљивим категоријама или имају статус 
особе са инвалидитетом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање 
о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне 
службе, према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети 
са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава се доноси у року од 15 дана од дана достављања предло-
га тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра надлежног 
за послове запошљавања, а на основу провере поднетог захтева за учешће у програму.
  

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобра-
вању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка 
обуке мора бити након датума доношења одлуке, а у току календарске године у којој је 
донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у 
којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послода-
вца мора бити заључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави:
- конкретан план и динамику реализације обуке (датум почетка и завршетка обуке, број 
и списак полазника по групи, датум полагања коначног испита и датум издавања серти-
фиката),
- одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране 
менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже 
од трајања уговорне обавезе и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и 
меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 1.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло мени-
це са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у 
вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од 
трајања уговорне обавезе и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Јавни позив
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Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће 
бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна при-
мања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност 
(предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним 
законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања програма:
- безбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програ-
ма обуке у сарадњи са извођачем обуке, 
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама, 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора 
у року од 8 дана од дана настанка промене.
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке 
и копије издатих сертификата;
- задржи запосленог у радном односу на неодређено време још најмање 24 месецa након 
стицања сертификата о стеченим компетенцијама.

У случају неиспуњења уговорних обавеза корисник средстава постаје дужник Националне 
службе и у обавези је да врати целокупан износ средстава исплаћених у складу са угово-
ром на име обуке запосленог, са законском затезном каматом од дана преноса средстава. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту 
www.nsz.gov.rs 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године. 

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту

Јавни позив
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

694
Администрација и управа               12 
Трговина и услуге                              21 
Медицина                                         24
Социјална заштита              32
Индустрија и грађевинарство              33
Саобраћај и везе                                       35
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        Администрација и управа

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица у својству цивилних 
лица на служби у Војсци Србије 

у радни однос на неодређено време
ради попуне радних места у

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

РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО 
 И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА         

 ОДБРАНА 

Радна местa којa се попуњавajу:

1) Авио-електромеханичар, ВКВ
1 извршилац

2) Механичар за возила точкаше 
- возач, ВКВ
1 извршилац

3) Електромеханичар за возила 
точкаше - возач, ВКВ

1 извршилац

4) Грађевински столар, КВ
1 извршилац

5) Електромеханичар за возила 
точкаше, КВ
1 извршилац

6) Возач, ВКВ
1 извршилац

7) Механичар за возила 
гусеничаре - возач, ВКВ

1 извршилац

8) Механичар за возила точкаше, 
ВКВ

1 извршилац

9) Механичар за возила 
гусеничаре - возач, ВКВ

1 извршилац

10) Механичар за возила 
точкаше, ВКВ
1 извршилац

11) Возач аутобуса, КВ
1 извршилац

12) Начелник лабораторије, ВСС
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије;
– да су здравствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место 
за које конкуришу;
– да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа;

– да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужности 
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 
месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбеднос-
них сметњи за пријем на радна места на која конку-
ришу.  

Посебни услови

Радно место 1: IV степен стручне спреме - смер елек-
тротехнички и специјализација на оснoву стручности 
средњег образовања (ВКВ).

Радно место 2: IV степен стручне спреме - смер 
ауто-механичар и специјализација на основу струч-
ности средњег образовања (ВКВ), возачка дозвола Ц 
категорије.

Радно место 3: IV степен стручне спреме - смер 
ауто-електричар и специјализација на основу струч-
ности средњег образовања (ВКВ), возачка дозвола Ц 
категорије.

Радно место 4: III степен стручне спреме - смер сто-
лар (КВ).

Радно место 5: III степен стручне спреме - смер 
ауто-електричар (КВ).

Радно место 6: средња школа и специјализација сао-
браћајне струке (ВКВ), возачка дозвола Д категорије.

Радно место 7: средња стручна спрема - смер 
ауто-механичар и специјализација на основу струч-
ности средњег образовања (ВКВ), возачка дозвола Ц 
категорије.

Радно место 8: средња стручна спрема - смер 
ауто-механичар и специјализација на основу стручно-
сти средњег образовања (ВКВ).

Радно место 9: средња стручна спрема - смер 
ауто-механичар и специјализација на основу струч-
ности средњег образовања (ВКВ), возачка дозвола Ц 
категорије.

Радно место 10: средња стручна спрема - смер 
ауто-механичар и специјализација на основу струч-
ности средњег образовања (ВКВ), возачка дозвола Ц 
категорије.

Радно место 11: најмање III степен стручне спреме 
(КВ), возачка дозвола Б, Ц и Д категорије.

Радно место 12: завршен медицински факултет или 
фармацеутски факултет и специјализација из области 
медицинске биохемије.

II Заједничко за сва радна места

II Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлуком о 
утврђивању мера за спровођење стратегије каријер-
ног вођења и саветовања у Републици Србији у 
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који 
обухватају просек оцена са нивоа школовања које је 
прописано за пријем на радно место (40% од укупног 
броја бодова), психолошку процену кандидата (40% 
од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом 
(20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају све услове за запослење на фор-
мацијским местима за која конкуришу биће упућени 
на психолошку процену капацитета у надлежне вој-
ноздравствене установе. Наведена процена врши се 
путем стандардизованих тестова. О датуму, времену 
и месту обављања процене психолошких капаците-
та, кандидати ће бити обавештени писаним путем на 
адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој проце-
ни губе право на даље учешће у изборном поступку. 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких 
капацитета биће обављен разговор. О датуму, време-
ну и месту обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени писаним путем на адресе наведене у 
пријави. Такође, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена 
безбедносна провера у складу са Правилником о без-
бедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција. Кандидати који се не одазову позиву у 
било којој фази изборног поступка губе право на даље 
учешће о изборном поступку. Кандидати који уђу у 
најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће 
лекарско уверење о општој здравственој способности.

Место рада: за радна места 1, 2, 3, 4 и 11 - Батајни-
ца, за радна места 5, 6 и 12 - Београд, за радно место 
7 - Нови Сад, за радно место 8 - Зуце, за радно место 
9 - Ниш, за радно место 10 - Јаково.

III Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 30 дана и почиње да тече од наредног дана када 
је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Небојша Ристић, телефон 011/3074-
008.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни 
конкурс: Поштом на адресу ВП 1094 Земун, Главна 1, 
11080 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. Лична 
достава пријава може се извршити у деловодству ВП 
1094 Земун, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични 
подаци, адреса становања, контак телефон, мејл адре-
са, назив и редни број радног места на које се конку-
рише, кандидати поред кратке биографије прилажу и 
следеће:
– диплому о завршеној захтеваној школи - стручној 
спреми; 
– сведочанства за сваки разред захтеване школе; 
– диплому о стеченом захтеваном звању за ВКВ радни-
ке (само за радна места за која је посебан услов школа 
за ВКВ раднике); 
– возачку дозволу (само за радна места возача); 
– уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); 
– уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест 
месеци); 
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; 
– уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком. Сагласно одредби 
члана 125 Закона о Војсци Србије између кандидата 
који испуњавају услове конкурса, првенство под једна-
ким условима има супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске Србије, 
погинулог или умрлог од последица повреда задобије-
них на вршењу службе у Војсци Србије и супружник 
професионалног припадника Војске Србије премеште-
ног из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-
ни рад за радни однос заснован на неодређено време 

Администрација и управа  
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траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на проб-
ном раду отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности: да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
сајту Министарства одбране, у делу Конкурси. Потпи-
сану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

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

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица у својству цивилних 
лица на служби у Војсци Србије 

у радни однос на неодређено време
ради попуне радних места у 

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

КОМАНДА ЗА ОБУКУ

Радна места која се попуњавају:

1) Грађевински бравар, КВ
1 извршилац

2) Берберин - руковалац 
купатила, КВ
1 извршилац

3) Руковалац водоцрпних 
постројењa, КВ

1 извршилац

4) Електроинсталатер, ВКВ
1 извршилац

5) Електромеханичар за 
возила точкаше уједно 

електромеханичар за изворе 
струје и елек. агрегате, ВКВ

1 извршилац

6) Инсталатер водовода и 
канализације, КВ

1 извршилац

7) Техничар за наоружање - 
инструктор, ССС

1 извршилац

8) Механичар за возила точкаше, 
ВКВ

1 извршилац

9) Самостални референт за 
књиговодство/благајник, ССС

1 извршилац

10) Електромеханичар за возила 
гусеничаре, ВКВ

1 извршилац

11) Кувар, КВ
1 извршилац

12) Берберин - руковалац 
купатила, КВ
1 извршилац

13) Руковалац парних котлова са 
АТК, КВ

1 извршилац

14) Грађевински столар, КВ
1 извршилац

15) Механичар за радио-уређаје 
и системе, ВКВ

1 извршилац

16) Монтер централног грејања - 
заваривач, КВ

1 извршилац

17) Погонски електричар, КВ
1 извршилац

18) Монтер централног грејања 
уједно заваривач, ВКВ

1 извршилац

19) Погонски електричар, КВ
1 извршилац

20) Грађевински столар, КВ
1 извршилац

21) Берберин уједно руковалац 
купатила, ВКВ

1 извршилац

22) Инсталатер водовода и 
канализације, КВ

1 извршилац

23 Механичар за пешадијско 
наоружање, ВКВ

1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике 
Србије,
– да су здравствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије, 
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место 
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужнос-
ти, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбеднос-
них сметњи за пријем на радна места на која конку-
ришу.

Посебни услови

Радно место 1: завршена школа за КВ раднике 
металске струке (III степен) - смер бравар.

Радно место 2: завршена школа средња стручна 
школа (III степен) - смер мушки фризер.

Радно место 3: завршена школа средња стручна 
школа (III степен), електро струка - смер енергетска 
аутоматика - погонски електричар за аутоматику.

Радно место 4: V степен стручне спреме, технича 
школа - усмерења електроинсталатер-електричар, 
пожељно је да имају искуство у раду на пословима 
електроинсталатера.

Радно место 5: V степен стручне спреме, технича 
школа - усмерења електромеханичар, пожељно је да 
имају искуство у раду на пословима електромеханича-
ре за возила точкаше и електромеханичара за изворе 
струје и елек. агрегате.

Радно место 6: завршена средња школа (III степен) 
за инсталатера водовода и канализације или серти-
фикат да је лице оспособљено за обављање послова 
инсталатера водовода и канализације (сертификат не 
искључује завршену средњу школу III степена). 

Радно место 7: завршена средња школа машинске 
или техничке струке (IV степен), образовни профил 
механичар - оружар. 

Радно место 8: завршена школа машинске струке 
образовни профил аутомеханичар и школа за високок-
валификоване раднике машинске струке - усмерење 
моторна возила (ВКВ раднике).

Радно место 9: завршена средња економска школа 
(IV степен).

Радно место 10: завршена школа за ВКВ раднике и 
одговарајуће стручно оспособљавање.

Радно место 11 и 12: завршена школа за КВ рад-
нике. 

Радно место 13: кандидат мора да има одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме, предвиђен за 
формацијско место за које конкурише. Уколико нема 
завршену одговарајућу врсту школе, мора да поседују 
сертификат или уверење о способности за обављање 
наведеног посла.

Радно место 14: завршена средња техничка школа 
дрвнопрерађивачке или грађевинске струке.

Радно место 15: завршена средња техничка школа 
(IV степен), положен ВКВ или специјалистички испит.

Радно место 16: III степен, машинске струке.

Радно место 17: III степен, смер погонски електри-
чар или електричар.

Радно место 18: виша школа, односно школа за 
ВКВ раднике - смер термоенергетски или основне 
струковне студије у трајању од три године из машин-
ског инжињерства, област термотехника, сертификат 
или уверење о оспособљености за заваривача.

Радно место 19: средња школа, односно школа за 
ВКВ раднике - смер термоенергетски, образовни про-
фил инсталатер грејања и климатизације.

Радно место 20: средња школа, односно школа за 
КВ раднике, образовни профил грађевински столар.

Радно место 21: средња школа, односно школа за 
КВ (ВКВ) раднике образовни профил берберин (фри-
зер). 

Радно место 22: завршена средња школа III или IV 
степен стручне спреме, машинске или грађевинске 
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струке, одговарајућа потврда или сетификат за водо-
инсталатера.

Радно место 23: завршена средња школа III или IV 
степен стручне спреме, машинске струке.

II Изборни поступак
У изборном поступку биће примењени Критеријуми 
прописани Одлуком о утврђивању мера за спро-
вођење стратегије каријерног вођења и саветовања 
у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци 
Србије („Службени војни лист“, број 10/12, 6/14, 23/15 
и 30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа шко-
ловања које је прописано за пријем на радно место 
(40% од укупног броја бодова), психолошку процену 
кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор 
са кандидатом (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају све услове за запослење на фор-
мацијским местима за која конкуришу биће упућени 
на психолошку процену капацитета у надлежне вој-
ноздравствене установе. Наведена процена врши се 
путем стандардизованих тестова. О датуму, времену 
и месту обављања процене психолошких капаците-
та, кандидати ће бити обавештени писаним путем на 
адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој проце-
ни губе право на даље учешће у изборном поступку. 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких 
капацитета биће обављен разговор. О датуму, време-
ну и месту обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени писаним путем на адресе наведене у 
пријави. Такође, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса, уз њихову писану сагласност биће изврше-
на безбедносна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља Војнобез-
бедносна агенција. Кандидати који се не одазову пози-
ву у било којој фази изборног поступка губе право на 
даље учешће у изборном поступку. Кандидати који уђу 
у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће 
лекарско уверење о општој здравственој способности.

Место рада: За радна места 1, 2 и 3 - Сомбор, за рад-
на места 4 и 5 - Ваљево, за радно место 6 - Лесковац, 
за радно место 7 - Краљево, за радна места 8, 18, 19, 
20, 21 - Крушевац, за радно место 9 - Панчево, за рад-
на места 10, 11, 12, 13 - Пожаревац, за радна места 14, 
15 - Горњи Милановац, за радна места 16, 17 - Јаково, 
за радна места 22 и 23 - Зајечар.

III Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 30 дана и почиње да тече наредног дана када 
је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“.

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: 
За радна места 1, 2, 3: Жељко Ђурђевић, телефон 
025/438-899 локал 58-167 и 58-091.
За радна места 4 и 5: Горан Јурош, телефон 014/296-
015 и Иван Арсић 014/296-017.
За радно место 6: Горан Биук, телефон 016/249-379.
За радна места 7 и 8: Милић Николић, телефон 
037/416-048.
За радно место 9: Драган Видојевић, телефон 013/326-
216.
За радна места 10, 11, 12 и 13: Јово Плављанић, теле-
фон 012/223-666 локал 49-101.
За радна места 14 и 15: Зоран Писковић, телефон 
032/713-290 локал 49-637.
За радна места 16 и 17: Славиша Петрић и Мишо 
Маџарац, телефон 011/8416-660, локал 767.
За радна места 18, 19, 20 и 21: Синиша Борјанић, теле-
фон 037/416-023.
За радна места 22 и 23: Маријан Стаменковић, теле-
фон 019/426-388.

V Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Поштом на адресу са назнаком „За јавни 
конкурс“:
• за радна места 1, 2, 3: ВП 1423 Сомбор, Централа бб, 
25000 Сомбор; 

• за радна места 4 и 5: ВП 9845 Ваљево, Војводе Миш-
ића бб, 14000 Ваљево; 
• за радно место 6: ВП 4445 Лесковац, Краља Милути-
на бб, 16000 Лесковац; 
• за радна места 7 и 8: ВП 5019 Крушевац, Балканска 
57, 37000 Крушевац; 
• за радно место 9: ВП 1442 Панчево, Баваништански 
пут бб, 26000 Панчево; 
• за радна места 10, 11, 12 и 13: ВП 5302 Пожаревац, 
6. личке дивизије бб, 12000 Пожаревац; 
• за радна места 14 и 15: ВП 2143 Горњи Милановац, 
Кнеза Александра 59; 
• за радна места 16 и 17: ВП 5004 Јаково, Армијска 1, 
11276 Јаково; 
• за радна места 18, 19, 20 и 21: ВП 3161 Крушевац, 
Балканска бб, 37000 Крушевац; 
• за радна места 22 и 23: ВП 6002 Зајечар, Шљиварски 
пут бб, 19000 Зајечар.

Лична достава пријава може се извршити и у деловод-
ству наведених ВП.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лич-
ни подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл 
адреса, назив и редни број радног места на које се кон-
курише, кандидати поред кратке биографије прилажу 
и следеће:
- диплому којом се потврђује захтевана стручна спре-
ма; 
- сведочанства за завршен сваки разред средње школе 
(за радна места за која је прописано КВ, ССС и ВКВ);
- уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци);
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови обра-
зац - не старије од шест месеци);
- уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест 
месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање шест (6) месеци;
- уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа (само 
за лица која су била запослена у државној служби).

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

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

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, 
првенство под једнаким условима има супружник, 
односно члан породице погинулог професионалног 
припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених на вршењу службе 
у Војсци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-

ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на сајту Министарства одбране, у делу Кон-
курси. Потписану изјаву је неопходно доставити уз 
молбу и напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Београд, Поп Лукина 7-9

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-8231/2017 од 29. августа 2017. године, врши-
лац дужности директора Управе за јавни дуг оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство финансија - Управа за јавни дуг, Београд, Поп 
Лукина 7-9 

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место за подршку 
пословима из области сарадње 
са међународним финансијским 

институцијама и другим 
зајмодавцима, звање: млађи 

саветник
Одсек за пројектне и програмске 

зајмове
1 извршилац

Опис послова: врши обраду, систематизацију и 
праћење података у вези са пројектима и програмима 
који се финансирају из зајмова међународних финан-
сијских институција и других зајмодаваца; води еви-
денцију о обавезама преузетим по основу закључених 
споразума са међународним финансијским институ-
цијама и другим зајмодавцима; учествује у пословима 
припреме података и кореспонденције у вези са реа-
лизацијом пројеката и програма из области мултилате-
ралне и билатералне финансијске сарадње; учествује 
у припреми елемената за израду предлога основа за 
преговоре и извештаја са преговора са међународ-
ним финансијским институцијама и другим зајмода-
вцима, стручних мишљења, анализа, информација и 
извештаја из делокруга Одсека; учествује у пословима 
припреме стручних основа за израду аката из дело-
круга Одсека; сарађује са другим органима државне 
управе и унутрашњим јединицама у оквиру Управе 
ради усклађивања сарадње и реализације послова из 
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из научне еко-
номске науке или правне науке или 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 четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, активно знање 
енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено и писмено (тест); 
познавање законских прописа који регулишу област 
јавног дуга, закључивање и извршавање међународ-
них уговора - писмено и усмено; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организацио-
них способности - посредно, путем стандардизованих 
тестова; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство финансија - Управа за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс са нази-
вом радног места на који се конкурише”. 

IV Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Милица Милићевић Стојановић, тел. 
011/2927-614, Oдсек за финансијске, материјалне и 
опште послове.

V 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 6 месеци. 

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству (у пријави назначити 
радно место на које се конкурише); изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал 
или оверена фотокопија уверења држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема која је наведена у услови-
ма за радно место; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (уколико кандидат има положен 
државни стручни испит); оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/ уверење о положеном правосуд-
ном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција 

када је то неопходно за одлучивање, осим ако канди-
дат изричито изјави да ће те податке прибавити сам. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат чинити сам. 

Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страни-
ци Министарства финансија - Управе за јавни дуг, у 
делу Конкурси, http://www.javnidug.gov.rs. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

VIII Трајање радног односа: за оглашено радно 
место радни однос се заснива на неодређено време.

IX Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, 
јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку обавиће се почев од 15. марта 2018. 
године, са почетком у 8.30 часова, у Београду, у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, Булевар 
Михајла Пупина 2 (Источно крило) и Управе за јавни 
дуг - Министарство финансија, Поп Лукина 7-9. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем, на 
контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кан-
дидати ће о датуму, месту и времену спровођења сва-
ке наредне фазе изборног поступка бити обавештени 
на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. 

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

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, 
неразумљиве, неблаговремене и недопуштене прија-
ве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министар-
ства финансија - Управе за јавни дуг: www.javnidug.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 

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

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) 

и закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-10169/2017 
од 25.10.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА 
У

ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ 

I Орган у коме се радно место попуњава: Завод 
за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијски 
надзор над радом организација 

за колективно остваривање 
ауторског права

Одсек за ауторско и сродна права, 
Сектор за ауторско и сродна права, 
међународну сарадњу и едукацију и 

информисање, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: обавља надзор над 
радом организација за колективно остваривање 
ауторског и сродних права у домену ревизије њиховог 
годишњег извештаја о пословању, годишњег обра-
чуна накнада и књиговодства; обавља надзор над 
финансијским пословањем организација за колектив-
но остваривање ауторског и сродних прва; обавља 
послове анализа тарифа накнада за искоришћавање 
ауторских дела и предмета сродних права у финан-
сијском делу; припрема извештаје о утврђеним непра-
вилностима у раду организација и предлаже мере за 
њихово отклањање; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области економских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
3 године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, знање енглеског језика, познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о ауторском и сродним правима и Закона о ревизији - 
писмено; знање енглеског језика - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање делокруга рада Завода и вештина комуни-
кације - усмено.

III Место рада: место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Завод 
за интелектуалну својину, 11158 Београд, Кнегиње 
Љубице 5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Тамара Стевановић, тел: 011/2025-955.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

Администрација и управа 



   |  Број 766 | 28.02.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, 
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да дос-
тави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће 
је преузети на интернет презентацији Завода за инте-
лектуалну својину.

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

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива 
на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту про-
вера стручних оспособљености, знања и вештина које 
се вреднују у изборном поступку, и то провера позна-
вања рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару, обавиће се почев од 19. марта 2018. године. О 

месту и времену почетка изборног поступка кандидати 
ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) 
које наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу позна-
вања рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у 
тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у 
просторијама Завода за интелктуалну својину, Бео-
град, Кнегиње Љубице 5, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона) које наведу у својим пријавама.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној фото-
копији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Завода за интелектуалну својину: www.zis.gov.rs, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и у 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 ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18, чла-
на 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-12831/2017 од 28.12.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Упра-
ва за заједничке послове републичких органа, Бео-
град, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
књиговодственим пословима и 
финансијском извештавању у 

звању млађи саветник
Одељење за књиговодствене 

послове и финансијско 
извештавање, Сектор за 

финансијско-материјалне послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми података нео-
пходних за израду анализа, извештаја из области 
књиговодствених послова; учествује у контроли 
исправности и контирању књиговодствених исправа; 
учествује у обрачуну ПДВ-а; учествује и стара се о 
правилном вођењу помоћних књига у складу са про-
писима о буџетском рачуноводству; учествује у изради 
закључних књижења и завршног рачуна; учествује у 
изради тромесечних извештаја о извршењу буџета; 
усаглашава књиговодствено стање Управе са евиден-
цијом Управе за трезор; усаглашава књиговодствено 
стање са годишњим пописом имовине и обавеза и 
обавља друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету и завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни стручни 
испит и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о државној управи, Закона о буџетском 
систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Закона 
о порезу на додату вредност - усмено; вештина кому-
никације - усмено; знање рада на рачунару - практи-
чан рад.

2. Радно место за подршку 
пословима јавних набавки 

добара у звању млађи саветник
Одељење за јавне набавке, Одсек 

за јавне набавке добара, Сектор за 
правне и административне послове

2 извршиоца

Опис послова: учествује у припреми модела одлу-
ка и аката који се доносе у поступцима јавних набав-
ки добара и набавки на које се закон не примењује; 

Администрација и управа  

Посао се не чека, посао се тражи
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учествује у изради огласа о јавној набавци, раду коми-
сија, у прегледу и стручној оцени понуда; учествује у 
припреми извештаја о стручној оцени понуда и изради 
предлога одлуке о додели уговора и обустави поступ-
ка; учествује у сачињавању уговора о јавним набав-
кама; прикупља податке за поступање по захтеву за 
заштиту права из поступака јавних набавки и обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правне или економске 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, сертификат за служ-
беника за јавне набавке, завршен приправнички стаж 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о државној управи, Закона о јав-
ним набавкама, Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набав-
ки и начину доношења испуњености услова, Уредбе о 
предмету, условима, начину планирања јавних набав-
ки и спровођењу поступка јавне набавке од стране 
Управе за заједничке послове републичких органа 
као тела за централизоване јавне набавке - усмено; 
вештина комуникације - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичан рад.

3. Радно место административно-
евиденциони послови у звању 
референт, Одељење за јавне 

набавке
Одсек за јавне набавке радова, 

Сектор за правне и административне 
послове

1 извршилац

Опис послова: обавља послове уноса података о јав-
ним набавкама; врши техничку контролу тачности и 
исправности унетих података за све врсте поступака; 
сачињава записнике, извештаје, одлуке и друге акте 
из поступака јавних набавки; израђује табеле, упо-
редне прегледе и техничку спецификацију у конкурс-
ној документацији; врши рачунску проверу података; 
обавља оператерске и друге стручне послове на спро-
вођењу поступака јавних набавки; доставља огласе на 
Портал јавних набавки и сајт Управе и обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: средња струч-
на спрема правног или економског смера, положен 
државни стручни испит, најмање две године радног 
искуства у струци, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о државној управи, Закона о јавним 
набавкама, Уредбе о канцеларијском пословању орга-
на државне управе - усмено; вештина комуникације - 
усмено; знање рада на рачунару - практичaн рад.

4. Радно место начелник 
Одељења у звању самостални 

саветник, Одељење за 
управљање ризицима, Сектор за 
инвестиције и инвестиционо и 

текуће одржавање
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и надзире рад 
запослених у Одељењу; прати реализацију догово-
рених и наложених мера од стране инспекцијских 
служби из области заштите од пожара, безбедно-
сти и здравља на раду и физичко-техничке зашти-
те; израђује анализе, извештаје и информације из 
делокруга рада Одељења; припрема предлоге за 

унапређење безбедности и смањење безбедносних 
ризика у објектима повереним Управи на одржавање; 
врши контролу набавке опреме и средстава за гашење 
пожара, средстава и опреме за потребе безбедности и 
здравља на раду, средстава и опреме за унапређење 
безбедности и смањења безбедносних ризика на 
објектима државних органа; учествује у изради доку-
ментације у поступцима јавних набавки из делокруга 
Одељења; учествује у примопредаји радова и пријема 
опреме која је од значаја за безебедност лица и обје-
ката и обавља друге послове по налогу помоћника 
директора.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4  године, стручни испит из ППЗ-а, положен стручни 
испит о практичној оспособљености за обављање 
послова безбедности и здрављу на раду, лиценца за 
процену ризика у заштити лица, имовине и посло-
вања, положен државни стручни испит и најмање пет 
година радног искуства у струци.

Стручне оспособљењости, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о државној управи, Закона о приватном 
обезбеђењу, Закона о заштити од пожара, Закона 
о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити 
животне средине - усмено; вештина комуникације - 
усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - путем стандардизованих тестова.

5. Радно место начелник 
Одељења у звању самостални 

саветник
Одељење за набавку, контролу 
исправности, ускладиштење и 
дистрибуцију робе, Сектор за 

угоститељске услуге
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира, усмерава и над-
зире рад запослених у Одељењу; припрема годишњи 
план, организује прикупљање и припрему докумен-
тације и учествује у спровођењу поступака јавних 
набавки; евидентира захтеве за набавку основних 
средстава, ситног инвентара и потрошног материјала 
и израђује извештаје о раду Одељења; израђује пред-
логе ценовника и норматива; прати реализацију угово-
ра са добављачима; прати примену НАССР стандарда 
у складу са Законом о безбедности хране и правилни-
цима везаним за ову област и врши редовну контролу 
исправности намирница и хигијене у објектима Секто-
ра; сарађује сa надлежним инспекцијским органима и 
здравственим установама и обавља друге послове по 
налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне области хемијске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, сертифи-
кат за вођу НАССР тима, најмање пет година радног 
искуства у струци и положен државни стручни испит.

Стручне оспособљењости, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о државној управи, Закона о безбедности 
хране, Водич за развој и примену предусловних про-
грама и принципа HACCP у производњи хране, Водич 
за примену микробиолошких критеријума за безбед-
ност хране - усмено; вештина комуникације - усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - путем стандардизованих тестова.

6. Радно место интерни ревизор у 
звању самостални саветник

Група за интерну ревизију
1 извршилац

Опис послова: обавља проверу примене прописа, 
проверу поштовања правила интерне контроле и оце-
ну система интерне контроле у погледу адекватности 
и потпуности; даје оцене, савете и стручна мишљења 
када се уводе нови системи и задаци у области интер-
не ревизије; стара се правилној примени ревизорских 
стандарда; обавља послове у свакој фази ревизије и 
идентификује ризике, врши процену ризика и упра-
вљање ризиком; врши процену адекватности и ефи-
касности система финансијског управљања и контро-
ле и контролише усклађеност пословања са законима, 
интерним актима и уговорима; припрема план поје-
диначне ревизије и са њима повезане програме, који 
детаљно описују ревизиске поступке; даје препоруке 
за побољшање активности у субјекту ревизије; прати 
спровођење препорука наведених у извештајима из 
претходно обављених ревизија и обавља друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука на основним студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету, положен стручни 
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци, најмање три године 
радног искуства на пословима ревизије, финансијске 
контроле или рачуноводствено-финансијским посло-
вима, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о државној управи, Закона о буџетском 
систему, Правилника о заједничким критеријумима за 
организивање и стандардима и методолошким упут-
ствима за поступање и извештавање интерне ревизије 
у јавном сектору - усмено; знање рада на рачунару - 
практичан рад и вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Управа за заједничке послове републичких 
органа, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: 
„За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења: 
Данијела Марковић, тел: 011/3616-310, Управа за 
заједничке послове републичких органа.

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

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; оригинал или оверена 
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фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
да, решење или други акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом и у којем 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или 
оверена фотокопија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа издате од 
стране државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу.

Поред наведених доказа за радно место под редним 
бројем 2, потребно је приложити и оригинал или ове-
рену фотокопију сертификата за службеника за јавне 
набавке.

Поред наведених доказа за радно место под редним 
бројем 4, потребно је приложити и оригинал или ове-
рену фотокопију о положеном стручном испиту из 
ППЗ-а, оригинал или оверену фотокопију о положе-
ном стручном испиту о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравље на раду, 
оригинал или оверену фотокопију лиценце за процену 
ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Поред наведених доказа за радно место под редним 
бројем 5, потребно је приложити и оригинал или ове-
рену фотокопију сертификата за вођу НАССР тима.

Поред наведених доказа за радно место под редним 
бројем 6, потребно је приложити и оригинал или 
оверену фотокопију о положеном стручном испиту 
за овлашћеног интерног ревизора у јавном секто-
ру, доказ о радном искуству на пословима ревизије, 
финансијске контроле или рачуноводствено-финан-
сијским пословима најмање три године.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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, пријав-
ним канцеларијама у основним судовима, односно у 
општинским управама као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама.

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

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

Потребно је да кандидат уз напред наведене доказе 
достави попуњену изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности: да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

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

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Службе 
за управљање кадровима: http://www.suk.gov.rs/sr/
dokumenti/ostalo/index.dot

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива 
на неодређено време. 

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, провера познавања/знања 
рада на рачунару и провере вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организацио-
них способности, обављаће се почев од 15.03.2018. 
године са почетком у 9 часова, у Палати „Србија“, 
Булевар Михаила Пупина 2 (Источни улаз). За канди-
дате који успешно заврше проверу познавања/знања 
рада на рачунару и проверу вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организацио-
них способности и вештина руковођења, провере 
других стручних оспособљености, знања и вештина 
наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене 
у просторијама Управе за заједничке послове репу-
бличких органа у Београду, Немањина 22-26, с тим 
што ће кандидати о тачном датуму и времену провере 
у изборном поступку бити благовремено обавештени 
на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим 
пријавама.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријавним канцела-
ријама у основним судовима, односно у општинским 
управама као поверени посао), биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место, у који-
ма наводе уз коју од пријава су приложили тражена 
документа.

Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за 
заједничке послове републичких органа: www.uzzpro.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на оглас-
ној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

На наведеној веб-страници Службе за управљање 
кадровима кандидати који конкуришу могу се упозна-
ти са описом послова за наведена радна места. 

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

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 и чл. 18, 19 
и 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене 
метале, Београд, Мике Аласа 14

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога 
за метрологију у хемији - 

координатор, звање самостални 
саветник у Групи за метрологију 

у хемији
Сектор за развој метрологије

1 извршилац

Опис послова: координира рад и ради на оствари-
вању, чувању, одржавању и усавршавању еталона 
Републике Србије јединица у области метрологије 
у хемији, референтних материјала који се користе 
за остваривање следивости у области метрологије 
у хемији и другим областима мерења; учествује у 
успостављању, примени и унапређењу метода етало-
нирања за преношење вредности јединица у области 
метрологије у хемији и учествује у обезбеђивању 
њихове следивости до међународног нивоа; учествује 
у поређењима са међународним еталонима у оквиру 
кључних и додатних поређења; обавља еталонирања 
и испитивања и покреће израду и измену прописа и 
процедура; обавља послове у вези са признавањем и 
потврђивањем могућности еталонирања и мерења у 
оквиру међународног аранжмана о узајамном призна-
вању; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области тех-
нолошког инжењерства, електротехничког и рачунар-
ског инжењерства, заштите животне средине, физич-
ке науке, физичко-хемијске науке, хемијске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 
5 година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару и знање 
једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о метрологији („Службени гласник РС ,ˮ 
број 15/16) провераваће се усмено; познавање Пра-
вилника о условима за признавање националних ета-
лона („Службени гласник РС“, број 70/11) провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; знање једног од светских језика 
провераваће се - усмено, вештина комуникације - 
усмено.

2. Радно место шефа Одсека 
за оверавање мерила, звање 

самостални саветник
у Одсеку за оверавање мерила, 

Сектор за контролу и надзор
1 извршилац

Опис послова: руководи радом Одсека, пружа струч-
на упутства и надзире рад државних службеника; пра-
ти и проучава области законске метрологије у свету 
ради њеног унапређења у Републици Србији и учест-
вује у раду међународних и европских организација за 
законску метрологију; развија, успоставља, примењује 
и унапређује методе оверавања мерила за која не 
постоје овлашћена тела; припрема планове овера-
вања мерила и ванредног прегледа мерила у употре-
би, координира и прати њихово спровођење; покреће 
измене и  учествује у припреми метролошких прописа 
и поступака за оверавање мерила и води евиденцију и 
регистар оверених мерила; спроводи метролошку екс-
пертизу и сарађује са другим органима и привредним 
субјектима у вези са оверавањем мерила; припрема 
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метролошке информације из делокруга рада Одсека 
које су од јавног интереса; обавља и друге послове по 
налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области елек-
тротехничког и рачунарског инжењерства, машинског 
инжењерства, технолошког инжењерства, физичке 
науке, физичкохемијске науке или математичке нау-
ке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; најмање 
5 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару; знање 
једног од светских језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о метрологији („Службени гласник РС“, 
број 15/16); познавање Правилника о начину и усло-
вима оверавања мерила („Службени гласник РС“, 
број 7/18) и Правилника о врстама мерила која под-
лежу законској контроли („Службени гласник РС“, број 
13/18) провераваће се усмено; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења - писмено путем 
стандардизованих тестова; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару; знање једног 
од светских језика провераваће се - усмено, вештина 
комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција 
за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, 
са назнаком „За јавни конкурс”.

V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече од дана објављивања у периодичном издању 
огласа „Послови“ Националне службе за запошља-
вање.

VI Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Вања Радојевић Милошевић, тел. 011/202-
4432.

VII Општи услови за запослење на радном 
месту: држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: потписана пријава са биографијом и 
наводима о досадашњем радном искуству; копирана 
или очитана лична карта, изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено рад-
но искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији овереној у суду, општини или код јавног 
бележника. Фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се разматрати.

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

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), између 
осталог, прописано је да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. Потреб-
но је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је 
преузети на веб-страници Дирекције за мере и драго-
цене метале, у делу: Конкурси http://www.dmdm.rs/cr/
Kоnkursi.php. Попуњену изјаву неопходно је доставити 
уз напред наведене доказе како би орган могао даље 
да поступа. Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештај на друго радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 

НАПОМЕНЕ: За извршилачка радна места радни 
однос заснива се на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у државном орга-
ну подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кан-
дидати који немају положен државни стручни испит 
могу се примити на рад под условом да положе држав-
ни стручни испит до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини или суду, или код јавног бележника, 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места провера стручних оспособље-
ности, знања и вештина у изборном поступку, и то 
провера вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - писмено путем стандардизованих тесто-
ва, биће обављена почев од 20. марта 2018. године, у 
просторијама Службе за управљање кадровима, Буле-
вар Михајла Пупина 2, Нови Београд, а провера позна-
вања наведених правилника, знања рада на рачунару 
и вештина комуникације, наставиће се у Београду, у 
просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, 
Мике Аласа 14, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона или адресе које наведу 
у својим пријавама. 

Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-стра-
ници Дирекције за мере и драгоцене метале www.
dmdm.rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа „Послови“ Националне службе за запошља-
вање.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 

 ЛАЗАРЕВАЦ
11550 Лазаревац, Хиландарска 2

тел. 064/5748-648

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава 
следеће услове: да има стечено високо образовање; 
да има најмање пет година радног искуства у струци; 
да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан 
и пословно способан; да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној дуж-
ности, као и да није осуђиван за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање дужности директо-

ра позоришта; да му нису изрчене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују кривична дела, 
и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско 
лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркома-
на; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забра-
на вршења позива, делатности и дужности. Пријава 
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефона, 
имејл адресу, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на јавни конкурс, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати при-
лажу, у оригиналу или овереној фотокопији: дипло-
му о стеченом високом образовању; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврда или 
други акти из којих се доказује да кандидат има нај-
мање пет година радног искуства у струци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци у односу на дан објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама); уверење о 
пословној способности (издато од надлежног центра 
за социјални рад); уверење надлежног органа да се 
против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора позоришта (не старије 
од шест месеци у односу на дан објављивања кон-
курса); уверење надлежног органа да му нису изре-
чене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи; обавезно 
психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење 
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана 
вршења позива, делатности и дужности (не старије од 
шест месеци у односу на дан објављивања конкурса); 
предлог програма рада и развоја Позоришта за пери-
од од четири године. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс подносе се препорученом пошиљком путем 
поште, у затвореној коверти, на адресу Установа кул-
туре Прво приградско позориште Лазаревац, Лаза-
ревац, Управном одбору, Хиландарска 2, Поштански 
фах бр. 6. 11550 Лазаревац, са назнаком са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Установе културе Прво приградско позориште Лаза-
ревац, Лазаревац (не отварати)“. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, Управни одбор одбацује закључком против кога 
се може изјавити посебна жалба основачу (Градској 
општини Лазаревац, Карађорђева 42), у року од три 
дана од дана достављања закључка. Жалба не задр-
жава извршење закључка. УО установе обавља разго-
вор са кандидатима који испуњавају услове из конкур-
са. О датуму и месту одржавања разговора кандидати 
се благовремено обавештавају писаним путем. Лице 
задужено за давање обавештања о јавном конкурсу - 
Маја Софронијевић, телефон: 064/574-8648.

ЛЕСКОВАЦ

УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА 
 БОЈНИК

16205 Бојник, Вука Караџића бб
тел. 060/182-0444

Директор
на мандантни период од 4 године

Опис послова: представља и заступа Спортску халу 
„Бојник”, организује и руководи њеним радом, стара 
се о законитости рада установе и одговара за зако-
нитост рада, предлаже план и програм рада установе 
и предузима мере за њихово спровођење, предлаже 
правилник о систематизацији послова и радних зада-
така уз сагласност УО и предлаже акте које доноси 
УП, извршава одлуке УО и предузима мере за њихово 

Администрација и управа  
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спровођење, стара се о законитости рада и одговара за 
коришћење и располагање имовином; закључује поје-
диначни и колективни уговор; одлучује о појединим 
правима, обавезама и одговорностима запослених у 
складу са законом и општим актима, врши распоређи-
вање радника на радна места и и радника са посебним 
овлашћењима и одговорностима; подноси извештај 
о раду и резултатима пословања установе по перио-
дичним обрачунима и завршном рачуну, утврђује цене 
услуга уз сагласност УО, одговара за законитост рада 
и извршавање послова и задатака из програма и дело-
круга рада, односно обавеза утврђених уговорима или 
на други начин, стара се о обезбеђењу услова за успе-
шан рад УО и других органа Спортске хале „Бојник”, 
присуствује седницама УО и дискутује о питањима која 
су на дневном реду, али без права одлучивања, наред-
бодавац је за извршење финансијског плана и програ-
ма, врши друге послове утврђене Законом и Статутом, 
као и све друге радње по налогу оснивача и УО.

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема; радно 
искуство у трајању од 3 године; да кандидат поседује 
доказане организаторске способности у руковођењу. 
Општи услови предвиђени законом: да је кандидат 
пунолетан и пословно способан; да има стечено висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; да има најмање три године 
радног искуства; познавање рада на рачунару; да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
да није осуђиван за кривична дела из области прив-
редног криминала; да му нису изречене мере безбед-
ности у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; обавезно психијатријско 
лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; 
обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења 
позива, делатности и дужности. Лице које се именује 
за директора мора да испуњава поред општих услова 
предвиђених законом и посебне услове: ВСС, ВШС и 
виши тренер (за рекреацију, рукомет, кошарку, фуд-
бал,...); да поседује организационе способности; да 
понуди програм рада и да не постоје законске сметње 
за његово именовање.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана, а 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
публикацији НСЗ „Послови”. Пријава на конкурс садр-
жи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања (страни језик, рад на рачунару, 
итд.). Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о струч-
ној спреми; исправе којима се доказује радно искуство 
(потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство); доказ да се против кандидата не 
води поступак и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности; биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност; извод из матичне књиге рођених 
(или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); доказ да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
оверену копију личне карте; доказ о општој здравстве-
ној способности - лекарско уверење; предлог програ-
ма рада установе. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у складу са законом и 
не старији од 6 месеци. Пријаве се подносе препоруче-
ном пошиљком путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање 
директора - не отварај“. Пријаве се могу поднети и 
лично у просторијама установе, сваког радног дана од 
08.00 до 13.00 часова. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Небојша Марковић, број теле-
фона: 060/182-0444. Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотоко-
пији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговреме-
не пријаве, биће одбачене. Изборни поступак може да 
се спроведе у више делова, уз организовање усменог 
разговора са кандидатима или на други одговарајући 
начин, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени.

НОВИ ПАЗАР

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

тел. 020/316-952

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор дирек-
тора прописани су Законом о култури и чланом 18 
Статуа. За директора може бити изабран кандидат 
који испуњава следеће услове: да има високу струч-
ну спрему друштвеног смера (да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена - 
дипломске студије мастер, или високо образовање 
на основним студијама од 4 године; да има 5 година 
радног искуства у области културе; да има организа-
торске и стручне способности; да не постоје законске 
сметње за именовање директора; да се против кани-
дата не води истрага и да није подигнута оптужница 
а кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
да је држављанин Републике Србије; да има општу 
здраствену способност. Приликом избора кандидата 
за директора Управни одбор ће поред услова и чла-
на 2 ове одлуке ценити и следеће услове: познавање 
пословање установе културе, искуство на руководћим 
пословима у области култутре, квалитет предложеног 
програма рада и равоја Културног центра, активно 
знање једног светског језика. Конкурсна документа-
ција за избор кандидата за директора треба да садр-
жи: оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми, оверену копију радне књижице или 
други доказ о радном искуству, копију личне карте, 
уверење о држављанству, предлог програма рада и 
развоја Културног центра, доказ о општој здраственој 
способности - лекарско уверење (не старије од 6 месе-
ци). Пријаве доставити у затвореним ковертама лично 
или путем поште на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови“.

ВАЉЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА
14242 Мионица, Војводе Мишића 28

тел. 014/3422-119

Начелник Општинске управе 
Мионица

на период од 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да има 
високо стечено образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, да има најмање 5 година радног иску-
ства у струци, да има положен државни стручни испит, 
да није правноснажно осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао 
радни однос у државном органу односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоуправе 
због теже повреде дужности из радног односа. Канди-
дат уз пријаву са биографијом подноси следећа доку-
мента: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о здравственом стању, ове-
рену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или кажњиво дело које га чини непо-
бодбним за обављање послова у државним органима, 
доказ о радном искуству у струци, уверење о положе-
ном државном стручном испиту. Одредбом члана 9. и 
члана 103. Закона о општем управном поступку (“Сл. 
гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води служ-

бена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник 
конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву 
којом се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службене евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изја-
ве доступан је на сајту Општинске управе Мионица. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови”, лично на писарници 
Општинске управе општине Мионица или путем поште 
на адресу Општинско веће општине Мионица - Коми-
сија за избор кандидата за начелника Општинске упра-
ве Општине Мионица, 14242 Мионица, Војводе Миши-
ћа 28. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу је Драгица Суботић, руководилац Одељења 
за управно правне послове, тел: 062/217-013. Конкур-
сна комисија ће о месту, дану и времену када ће оба-
вити провера знања и вештина руковођења обавести-
ти учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и 
потпуне, из које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за рад на положају начелника 
Општинске управе Општине Мионица.

ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА
14242 Мионица,

Војводе Мишића 28
тел. 014/3422-119

Комунални инспектор
у Одељењу за инспекцијске послове 

и заштиту животне средине 

УСЛОВИ: стечено високо обрзовање области техно-
лошко-техничких, биолошких и пољопривредних нау-
ка на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). У изборном поступку про-
веравају се: стручна оспособљеност;знање и вештине 
које се проверавају су стручна знања из области Зако-
на о општем управном поступку, Закона о инспекцијс-
ком надзору и Закона о комуналним делатностима 
- усмено, познавање рада на рачунару - практичним 
радом. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Лице које је 
задужено за давање обавештења: Данка Гајић, теле-
фон: 014/3422-119. Адреса на коју се подноси прија-
ва: Општинска управа Мионица, Војводе Мишића 28, 
Мионица, са назнаком „За јавни конкурс - не отварати”. 
У пријави обавезно назначити за које радно место се 
пријава подноси. Докази који се прилажу: 1. потписа-
на пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству уз коју треба назначити на које радно 
место се конкурише; 2. извод из матичне књиге рође-
них; 3. уверење о држављанству; 4. доказ о школ-
ској спреми; 5. доказ о оствареном радном стажу; 6. 
доказ о положеном стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе (кандидати који имају положен 
испит); 6. доказ о положеном испиту за инспектора 
(кандидати који имају положен испит); 8. уверење да 
канидат није осуђиван за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци; 9. изјава 
дата под кривичном и материјалном одговорношћу да 
кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу, органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дужности из 
радног односа, изјаву у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега. Уверење о држављанству и уве-
рење из суда не смеју бити старији од шест месеци. 
Провера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: стручна знања из области 
Закона о општем управном поступку и Закона о кому-
налним делатностима - усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом. Са кандидатима чије су 

Администрација и управа  
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, назначе-
не вештине и знања биће провераване у просторијама 
Општинске управе Мионица након истека рока за под-
ношење пријава, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни писменим путем. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника, биће 
одбачене. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Јавни кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
начелник Општинске управе Мионица решењем број: 
112-23/2018.

Послови утврђивања локалних 
јавних прихода

у Одељењу за буџет и финансије 
у Одсеку за порез и локалне јавне 

приходе 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области еко-
номских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). Стручна оспособљеност, знање и вештине 
које се проверавају су: стручна знања из области Зако-
на о општем управном поступку, Закона о порезима 
на имовину и Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији - усмено, познавање рада на рачуна-
ру - практичним радом. Рок за подношење пријава на 
јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Данка Гајић, телефон: 014/3422-119. Адреса 
на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Општин-
ска управа Мионица, Војводе Мишића 28, Мионица, са 
назнаком: „За јавни конкурс - не отварати“. У прија-
ви обавезно назначити за које радно место се пријава 
подноси. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 1. потписана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству уз коју треба 
назначити на које радно место се конкурише; 2. извод 
из матичне књиге рођених; 3. уверење о држављан-
ству; 4. доказ о школској спреми; 5. доказ о остваре-
ном радном стажу; 6. доказ о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе (кандида-
ти који имају положен испит); 7. уверење да канидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; 8. изјава дата под 
кривичном и материјалном одговорношћу да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну, органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног 
односа, изјаву у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега. Уверење о држављанству и уверење 
из суда не смеју бити старији од шест месеци. Про-
вера оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: стручна знања из области Закона 
о општем управном поступку и Закона о комуналним 
делатностима - усмено, познавање рада на рачунару 
- практичним радом. Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, назначе-
не вештине и знања биће провераване у просторијама 
Општинске управе Мионица након истека рока за под-
ношење пријава, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни писменим путем. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу 

или фотокопији овереној код јавног бележника, биће 
одбачене. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе, подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Јавни кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
начелник Општинске управе Мионица, решењем број: 
112-24/2018.

                       Трговина и услуге

NBA FRESH
Горњи Милановац, Рада Кончара 33

Хигијеничар
за рад у Београду, на одређено 

време
15 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Теренски рад, рад у сменама, 
обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање кон-
курса: до 15.03.2018. Потребно је да се кандидати јаве 
на број телефона: 065/514-30-30.

ЕЛС ДОО
Београд, Булевар деспота Стефана 115

Благајник
на одређено време

5 извршилаца

Лице за техничко одржавање
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство: 
12 месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса до 
15.03.2018. Потребно је да се кандидати јаве на теле-
фон: 064/8585-468 или да пошаљу пријаве на имејл: 
mlazic@elssec.rs.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Београд - Земун, Царице Јелене 28

тел. 064/8593-166
e-mail: sombor.knezpetrol@gmail.com

Касир
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook).

Точилац нафтних деривата
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему.

ОСТАЛО: Рад у сменама; ноћни рад. Рок за пријаву је 
до попуне.

MOZZART DOO
11000 Београд, Палилула - Крњача

Зрењанински пут 84 ц
e-mail: nikola.damjanovic@mozzartbet.com

uros.djurasinovic@mozzartbet.com

Јуниор оператер - уплата и 
исплата тикета

на одређено време до повратка 
одсутног радника, за рад на 
територији града Апатина

Основне дужности: пријем уплата, издавање тикета и 
исплаћивање добитних тикета; укључивање апарата, 
електронског рулета и исплата добитака; комуника-
ција са играчима и пружање потребних информација 
везаних за услуге, резултате, услове и начин играња; 
старање о безбедности новчаних средстава, као и о 
стању опреме и уређаја на уплатном месту; штам-
пање резултата, дневних понуда и додатака, ажури-
рање огласне табле, укључивање преноса спортских 
догађаја; припрема топлих и хладних напитака и услу-
живање клијената; рад на фискалној каси; пријем и 
провера робе и отпремница од добављача; одржа-
вање хигијене шалтера, шанка и уплатног места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно 
искуство на пословима трговца, комерцијалисте или 
на пословима у мењачници; одлично познавање рада 
на рачунару; одговорност, лојалност, професионал-
ност; савесност, самодисциплинованост, прилагодљи-
вост; смиреност, сталоженост, комуникативност; 
оријентисаност према тимском раду као и способност 
за самосталан рад. Уколико желите да будете део 
тима Mozzart, чији је примарни циљ успостављање 
и подизање стандарда у области спортског клађења 
у Србији и региону Источне Европе, молимо вас да 
своје пријаве са радном биографијом и мотивационим 
писмом пошаљете на e-mail: job@mozzartbet.com. У 
наслову мејла (субјект) навести назив позиције за коју 
конкуришете. Крајњи рок за подношење пријава је 
10.03.2018. године. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити контактирани. Непотпуне пријаве неће 
бити узете у обзир.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Земун - Батајница, Царице Јелене 28

Радник на терену - физички 
радник

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати могу 
да се пријаве у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса, путем телефона: 064/855-6305.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
Земун - Батајница, Царице Јелене 28

Електричар
рад на терену у Београду, место рада 

Борча - Зрењанински пут
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 12 месеци радног 
искуства на траженим пословима. Кандидати могу да 
се пријаве путем телефона број 064/8556-305, у року 
од 30 дана од објављивања конкурса.

СЗФТР „АЛЕКСИЋ ЂУРЂИНА“
Београд, Булевар краља Александра 154

тел. 011/2456-340

Фризер женски
на одређено време од 3 месеца, 

могућност подужења радног односа 
на неодређено време

УСЛОВИ: завршена школа за негу лепоте, смер жен-
ски фризер; радно искуство пожељно. Пробни рад 15 
дана. Радно време: 40 сати недељно, радним даном 7 
сати, суботом скраћено 6 сати. Зарада у договору са 
послодавцем. Кандидати се могу јавити на број теле-
фона: 011/245-6340. Рок за пријем пријава 01.04.2018.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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АД „СЕНТА-ПРОМЕТ“
24400 Сента, Поштанска 13

тел. 024/155-944

Менаџер категорије производа

Опис посла: одржава пословне односе са постојећим 
добављачима уз проналажење нових, учествује при 
уговарању, прати и одржава ниво залиха, анализира 
понуде, анализира продају робе и учествује у плани-
рању и развоју предметне категорије.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, економског 
смера; возачка дозвола Б категорије; комуникационе 
и преговарачке вештине, развијене организационе 
способности, оријентација ка постигнућу, способност 
постављања приоритета и познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет). Теренски рад. Оглас је отворен до 
11.03.2018. године. Кандидати пријаве са потребном 
документацијом достављају на горенаведену адресу 
или путем и-мејла: sanja.mandic@sentapromet.com.

„ДТД РИБАРСТВО” ДОО
Tемерин - Бачки Јарак, Цара Лазара бб

Продавац рибе
за рад у Београду, на одређено 

време
6 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кон-
тактирати послодавца путем телефона: 066/6389-492, 
радним даном од 9 до 12 часова или путем имејла: 
gordana.gasparovic@dtdribarstvo.com.

ЖАРКО РАДОВИЋ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

34000 Крагујевац, Краља Петра Првог 8 А/1
e-mail: zarkoradovic82@gmail.com

Дипломирани правник
правни послови - извршни поступак

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани правник; положен пра-
восудни испит; знање рада на рачунару. Кандидати 
своје радне биографије могу доставити на имејл адре-
су послодавца: zarkoradovic82@gmail.com најкасније 
до 10.03.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: Агенција за запошљавање „International 
Job“ из Београда

e-mail: office@injob.rs

Кувар
место рада: Celenus Fachklinikum 
Sachenhof GmbH, Bad Elster, СР 

Немачка

УСЛОВИ: средња угоститељска школа, смер кувар; 
познавање немачког језика на минимум А2 нивоу; 
пожељна возачка дозвола Б категорије; обавезно рад-
но искуство минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: висина плате од 2.000 евра (бруто); посло-
давац обезбеђује смештај на одређени период, запос-
лени сноси трошкове; годишњи одмор 26 дана; запос-
лени је од почетка рада здравствено и социјално 
осигуран; запослени сноси трошкове издавања визе. 
Рад је у сменама.

Одредбама Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незаполености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 38/2015, 113/2017) прописано је да Национална 

служба за запошљавање и агенција посредују за запо-
шљавање у иностранству. Такође, чл. 98а, тачка 1) 
Закона, прописано је да агенција у поступку посредо-
вања за запошљавање у иностранству сноси одговор-
ност према лицима која се запошљавају у иностран-
ству за законитост њиховог запошљавања и за услове 
рада који морају одговарати законодавству земље у 
којој посредују.

Агенција за запошљавање „International Job“ из Бео-
града има важећу дозволу за рад издату од стране 
надлежног министарства.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. Кандидати могу 
да доставе своје радне биографије на e-mail: office@
injob.rs и могу да се јаве на бројеве телефона: 064/480-
7037, 011/3232-321, лице за контакт Александра Стоја-
новић. Рок трајања конкурса: до 28.03.2018. године.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 021/48-91-621

e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац
за рад у Новом Саду, на одређено 

време 12 месеци
6 извршилаца

Продавац
за рад у Београду, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови продавца у малопродаји школс-
ког и канцеларијског материјала и путне галантерије.

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком зани-
мању; пожељно искуство на истим, или сличним 
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве могу 
да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон посло-
давца, лице за контакт Дуња Лазић.

СЗР СЕРВИС „ЂОКОВИЋ“ - 
БОШЊАНЕ 

34210 Рача 
тел. 034/752-038

Ауто-механичар
3 извршиоца

Ауто-електричар
2 извршиоца

Опис посла: све врсте механичарских послова, контро-
ла алата и сервисне опреме, брига о чистоћи сервиса 
и радионице.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању; радно искуство у струци није неопходно, 
али је пожељно. Кандидати се за више информација 
и ради договора могу јавити послодавцу на следеће 
бројеве телефона: 063/8098-567, 063/8344-618 или 
034/752-038, најкасније до 28.03.2018. године.

„ВИПЕКС“ ДОО
Чачак, Коњевићи бб

e-mail: gulija.popovic@sdream.rs

Продавац
место рада: Земун - објекат Земун 
парк, Борча - Борча шопинг центар

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на 
рачунару (Ms Office), пожељно знање енглеског језика 
на средњем нивоу, 12 месеци радног искуства на тра-
женим пословима. Кандидати своје пријаве могу слати 
у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на 
имејл адресу: gulija.popovic@sdream.rs.

„WAKE UP PLUS“ DOO
11000 Београд, Краљевића Марка 7

тел. 011/2180-317
e-mail: hostel.wakeup@gmail.com

Собарица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 
енглески језик - почетни ниво; 12 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Кандидати треба да 
пошаљу CV на наведену имејл адресу или да се јаве на 
телефон 011/2180-317.

„ФЕМАН“ ДОО 
35000 Јагодина, Вихорска 1

Комерцијалиста
радно место у централи фабрике у 

Јагодини
2 извршиоца

Опис посла: продаја електроматеријала, расвете, 
ормана, и опреме.

УСЛОВИ: економска или електро стручна спрема, 
пожељно је искуство 3-5 година на пословима продаје 
и маркетинга, обавезна је возачка дозвола Б катего-
рије.

Пословођа у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: металске струке (машински техничар или 
инжењер, пожељно искуство 3-5 година на истим или 
сличним пословима.

Електричари, електромонтери
4 извршиоца

Опис посла: рад на електроинсталацијама, мрежама и 
електроодржавању, извођење радова на терену.

УСЛОВИ: пожељно је искуство, IV степен стручне 
спреме, поседовање возачке дозволе Б категорије.

Чистачица
рад у фабрици у Јагодини

2 извршиоца

Опис посла: рад на одржавању и чишћењу управне 
зграде - фабрике.

УСЛОВИ: основна школа или средња стручна спрема, 
ефикасност и преданост у раду.

ОСТАЛО: Кандидати могу послати CV на имејл: 
kadrovska@feman.co.rs или доћи лично у фабрику 
„Феман“ д.о.о, Вихорска 1, 35000 Јагодина. За све 
информације 035/230-000, 065/23-00-136, Бојана Јова-
новић.

INEX ZAŠTITA
35000 Јагодина, 7. јула 127

Комерцијалиста

Опис посла: унапређење односа са постојећим и про-
налажење нових купаца.

УСЛОВИ: обавезно искуство у велепродаји и поседо-
вање продајних и преговарачких вештина, возачка доз-
вола Б категорије и добро познавање рада на рачунару.

Трговина и услуге
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Продавац у велепродаји

Опис посла: пријем и контакт с купцима у фирми, 
израда понуда и реализација посла.

УСЛОВИ: обавезно искуство у продаји, возачка дозво-
ла Б категорије и добро познавање рада на рачунару.

Магационер

Опис посла: рад на пријему, сортирању и издавању 
робе.

УСЛОВИ: обавезно искуство у магацинским послови-
ма, возачка дозвола Б категорије и добро познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: CV послати на е-mail: posao@inex- zastita.
co.rs или на горенаведену адресу. Кандидати који уђу 
у ужи извор биће позвани на разговор. Конкурс је 
отворен до 15.03.2018. или до попуне радних места. 
Детаљи на www.inex- zastita.co.rs.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Референт у финансијском 
рачуноводству

на одређено време до 3 месеца

Опис посла: књижење улазних фактура добављача; 
припрема документације и обрачун путних трошкова; 
припрема документације за плаћање добављачима; 
књижење промена у благајни; слагање стања поје-
диначних финансијских картица са стварним стањем. 

УСЛОВИ: дипломирани економиста, економиста; 
напредно знање Microsoft Office пакета; радно иску-
ство: 12 месеци.

МГВ ДОО
18000 Ниш, Булевар цара Константина бб

e-mail: mgvdoo@mts.rs

Комерцијалиста - менаџер

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; 
знање енглеског језика (виши ниво); искуство у раду 
у међународном транспорту: 12 месеци. Телефони за 
контакт: 062/253-012 и 062/253-860.

RS AGRAR GROUP 2013 DOO
Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 062/330-825

e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

Продавац
место рада Сремска Митровица

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни 
техничар за производњу биља, познавање рада на 
рачунару. Пријаве слати мејлом на: jasna.micovic@
ratar.rs. Конкурс је отворен до 31.03.2018.

FAMILY DOO
Београд - Земун, Аласка 44

Хигијеничар
на одређено време, место рада: 

Булевар Михајла Пупина 10Д
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно 
искуство: 6 месеци. Теренски рад. Трајање конкурса: 
до попуне. Потребно је да се кандидати дођу на адре-
су послодавца: Булевар Михајла Пупина 10д, локал 80, 
од 14.30 до 15.30 радним данима. Своје биографије 
кандидати могу послати на имејл: office@sisfamily.com 
или се јавити на телефон: 011/630-1991, контакт осо-
ба Бојана Трипуновић.

АУТО-СЕРВИС И СТР МИОЉУБ 
ЋУРЧИЋ ПР

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

Руководилац сервиса - шеф 
пријемног одељења 

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; дипломи-
рани машински инжењер; познавање рада на рачуна-
ру; поседовање возачке дозволе Б категорије; знање 
енглеског језика- средњи или виши ниво; организа-
ционе способности; познавање мотора и моторних 
возила; потребно радно искуство. 

Ауто-механичар
2 извршиоца 

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме; ауто-меха-
ничар; познавање рада на рачунару; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; знање енглеског језика 
- почетни ниво; познавање рада на возилима западне 
производње; самостални рад; обавезно радно иску-
ство; пожељно је положен стручни испит или лицен-
ца. 

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон: 
063/254-800. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ТАЈНА 
ЛЕПОТЕ АС“

11000 Београд, Браће Јерковића 201в
тел. 060/711-0722

Фризер
на одређено време 

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме; мушко-женски 
фризер; радно искутво 24 месеца.
Кандидати могу да се јаве на телефон 060/711-0722. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ ПР
ТРГОВИНА И УСЛУГЕ

„HAPPY GARDEN“
11000 Београд, Војводе Степе 389 г

тел. 064/3865446

Инжењер за заштиту биља 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон 
064/3865-446. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

СТР „АГРО-ГРУ“
21203 Ветерник, Иве Лоле Рибара 29

тел. 065/8212-860

Трговац у пољопривредној 
апотеци

на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне 
спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горена-
ведени телефон. Рок за пријаву до 12.03.2018.

УДРУЖЕЊЕ “ВРЕМЕ ЗА МЕНЕ”
21000 Нови Сад, Бранислава Бороте 9

тел. 063/467-130
e-mail: gordana.pozoriste@gmail.com

Козметичарске услуге
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, козметичар, козметичарска сестра 
или физиотерапеутска сестра; пробни рад 1 месец. 
Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 13.02.2018.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
21220 Бечеј, Републиканска 151

e-mail: biljana.petrovic@multi-test.rs

Административни сарадник - 
технички секретар 

УСЛОВИ: IV степен - матурант гимназије, администра-
тивни техничар, економски техничар или админи-
стративно-технички секретар; пробни рад 6 месеци. 
Основна информатичка обука, енглески језик - виши 
или конверзацијски ниво, пожељно радно искуство. 
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за 
пријаву до 31.03.2018.

ROYAL-MOBIL DOO
15300 Шабац, Масаркова 122

e-mail: info@royalmobil.rs

Продавац
за рад у Новом Саду

на одређено време 6 месеци 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 
до 28.02.2018.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА

ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ  
КАМЕНИЦИ

21208 Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Столар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар за мон-
тажу, оправке и одржавање. Обезбеђен превоз, рад-
но искуство 36 месеци. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон. Рок за подношење пријаве је до 
20.03.2018.

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба 
за запошљавање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗТР ПР „АМБИЈЕНТ ДИЗАЈН”
21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 5

тел. 065/4024-021
e-mail: ambijentdizajn@gmail.com

Столар
на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, столар за 
оправку и одржавање и обраду дрвета, пробни рад 1 
месец. Рад у сменама. Пријаве слати на горенаведену 
имејл адресу и позвати на наведени број телефона. 
Рок важења пријаве: до 15.03.2018.

CLEAN & HAPPINESS
21000 Нови Сад, Народног фронта 32

тел. 064/2873-135, 060/3549-548

Чишћење и одржавање 
пословних простора и стамбених 

јединица
рад ван радног односа - привремено 

повремени послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад ван просторија 
послодавца, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на 
горенаведене телефоне до 19.03.2018, када је и рок за 
подношење пријаве.

“СОПРО” ДОО
24000 Суботица, Сомборски пут 23

e-mail: info@sopro.co.rs
тел. 024/524-525

Трговац
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, смер пекар, 
месар или посластичар, возачка дозвола Б категорије, 
мађарски средњи ниво. 

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економски факул-
тет, смер маркетинг или унутрашња трговина, позна-
вање рада на рачунару, Office пакет средњи ниво, 
возачка дозвола Б категорије, мађарски и енглески на 
средњем нивоу.

ОСТАЛО: Кандидати своје биографије могу слати на 
горенаведену имејл адресу или се јавити на телефон: 
024/524-525. Оглас је отворен до 19.03.2018.

АУТО-КУЋА “АЛФА” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com
тел. 024/554-549; 064/213-2000

Ауто-електричар
на одређено време 3 месеца 

Ауто-механичар
на одређено време 3 месеца 

Возач у домаћем и међународном 
саобраћају

на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког образо-
вног профила, радно искуство 6 месеца. Кандидати 
могу своје биографије слати на горенаведену имејл 
адресу. Контакт телефон: 024/554-549 или 064/213-
2000. Рок трајања огласа 31.03.2018.

РЕНАТО ИКЕЉИЋ ПР  
ПРОИЗВОДЊА

ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА,
ПЛУТЕ, СЛАМЕ И ПРУЋА

226300 Вршац, Трг победе 7

Секретарица
пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: IV-VII/1 степен стручне спреме, администра-
тивно-технички секретар, познавање рада на рачу-
нару и енглеског језика, 6 месеци радног искуства у 
оквиру делатности. 

Маркетинг менаџер
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: VI-VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни менаџер, познавање рада на рачунару и енглеског 
језика, 6 месеци радног искуства у оквиру делатности. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање 01.04.2018. године. 
Пријаве слати и-мејлом: nasecisto@outlook.com

     
          Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Гинеколошко акушерска сестра - 
бабица

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 

и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, одсек бабица; упис у именик коморе; 
добијено, односно обновљено одобрење за самоста-
лан рад. Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, следећа документа, 
као доказе о испуњености услова: потписану пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, која се тражи огласом; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; доказ о упису 
у именик коморе - лиценца (фотокопија); уверење о 
држављанству; фотокопију важеће личне карте; доказ 
о промени презимена у складу са приложеном доку-
ментацијом. Кандидати могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Кандидати који заснују 
радни однос дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способностиза послове на 
које се примају. Пријаве се подносе поштом или лично 
на адресу ДЗ, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-283, 513-197

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар; положен стручни испит. Кандидати пријаву са 
фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и оверене фотокопије 
докумената којима доказују да испуњавају услове 
конкурса, достављају у затвореној коверти, поштом 
на горенаведену адресу или лично у просторијама 
Кадровске службе Дома здравља Владимирци, са наз-
наком „Пријава за конкурс”. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани 

неће бити посебно обавештавани о резултатима огла-
са. Пријаве морају да буду примљене у ДЗ најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење пријава до 
12 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које 
буду примљене у ДЗ после истека дана и сата наве-
деног у овом огласу сматраће се наблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Оглас објављен 31.01.2018. године у публикацији 
“Послови” (стр. 17), поништава се за радно место 
информатичар, на одређено време до 24 месеца. У 
осталом делу оглас је непромењен.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

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

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: ВСШ, медицинска школа, односно висока 
струковна школа здравствене струке, стручни испит, 
лиценца.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
запосленог на рад са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; 
стручни испит, лиценца. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију у фотокопији: 
диплому о завршеној траженој школи, уверење о 
положеном траженом стручном испиту, лиценцу изда-
ту од надлежног органа, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на 
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо рока 
и без потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање.

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са боловања, за 
рад у Одељењу за микробиолошку 

дијагностику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са боловања, за 
рад на Одељењу за општу хирургију

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
одсутне запослене са боловања 

и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад на Одељењу за 

пнеумофтизиологију

УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, поло-
жен стручни испит.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комо-
ру. Ако кандидат поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама писарници ОБ „Свети Лука”, или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава 
на оглас” са навођењем радног места за које се конку-
рише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације можете се обрати-
ти на телефон 026/240-725. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Кувар
за потребе Одељења за припрему 

и дистрибуцију хране, на одређено 
време до 6 месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, занимање кувар. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и 
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелиће-
ва 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

Виши дијететичар
за потребе Одељења за припрему 

и дистрибуцију хране, на одређено 
време до 6 месеци, ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа, смер дијететичар - нутрициони-
ста; положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег про-
фила, уверење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваље-
во, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8231-980

Доктор медицине

Опис посла: ради послове лекара у ОЈ Дома здравља 
према распореду непосредног руководиоца тима, 
учествује у едукацији кадрова, ради на указивању 
хитне медицинске помоћи применом свих правила 
медицинске струке, води евиденцију о спроведеним 
интервенцијама и обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца. За свој рад одговаран је 
начелнику службе.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; положен стручни испит; поседовање 
лиценце за рад; познавање рада на рачунару; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; диплому медицинског факулте-
та у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; решење о лиценци издато од Лекарске комо-
ре Србије. Пријаве се достављају у затвореним ковер-
тама, са назнаком „Пријава на оглас - не отварати“, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 78

Виши физиотерапеут
на одређено време од 3 месеца

Опис послова: самостално спроводи и прати програ-
ме физикалне медицине и рехабилитације који уна-
пређују или обављају моторне функције пацијента, 
повећавају способност покрета, ублажавају бол, лече 
или превенирају физичку неспособност која је после-
дица траума, болести или других поремећаја; при-
мењује широк спектар процедура из области физи-
калне медицине и рехабилитације (хидротерапија, 
електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, 
криотерапија, ултразвук и друге технике, на основу 
општег плана лечења датог од стране лекара спе-
цијалисте за област физикалне медицине и рехабили-
тације); прати план и успешност лечења пацијената; 
спроводи активности стручног усавршавања у области 
здравствене неге. Обавља и друге послове по налогу 
главног терапеута, начелника и директора болнице.

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа 
струковних студија (VI степен). Кандидати као дока-
зе о испуњености услова уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној високој медицин-
ској школи струковних студија и пријаву на оглас са 
кратком биографијом. 

Спремачица
на одређено време до повратка 

раднице са боловања

Опис послова: oдржава хигијену у просторијама и 
санитарним чворовима; обавља послове одржавања 
хигијене и спровођење мера санитарно-хигијенског 
режима; спрема и уређује собе и просторије за бора-
вак корисника (поспремање кревета, замена постељи-
не, прање прозора и завеса); oдржава чистоћу соба 
и износи смеће; пријављује сва оштећења и кварове 
на инсталацијама, инвентару и опреми; прати стање 
залиха потрошног материјала и ситног инвентара за 
потребе одржавања чистоће. Послове одржавања 
хигијене просторија обавља у складу са усвојеним 
хигијенско-санитарним процедурама и уз коришћење 
прописаних личних заштитних средстава; обавља и 
друге послове по налогу домаћице болнице и дирек-
тора болнице.

УСЛОВИ: завршена основна школа (II степен). Kанди-
дати као доказ о испуњености услова уз пријаву под-
носе oверену фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи и пријаву на оглас са кратком биографијом. 

ОСТАЛО: Пријаве се достављају на адресу: Специјал-
на болница за рехабилитацију, Ивањица, 13. септем-
бар 78, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом: завршен медицински факултет, 
VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит, 
лиценца за рад. Кандидати подносе следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решење о упису у комору, уверење суда да про-
тив њих није покренут кривични поступак и уверење 
Министарства унутрашњих послова да нису правос-
нажном судском одлуком осуђивани за кривично дело. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат је дужан да приликом засни-
вања радног односа достави лекарско уверење о спо-
собности за рад. Пријаве са траженом документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком “За кон-
курс - не отварати”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел 017/815-300, 815-182

Директор
на перод од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које поред општих услова предвиђених законом има 
завршен медицински факултет, завршену специјали-
зацију из гране медицине која је из делатности Здрав-
ственог центра, има најмање пет година радног стажа 
након положеног специјалистичког испита или завр-
шен правни или економски факултет, едукацију из 
области здравственог менаџмента, специјализацију 
из здравственог права и најмање пет година радног 
стажа у здравственој делатности на пословима руко-
вођења. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе и потребна документа о испуњавању услова 
из конкурса, као и програм рада за период од четири 
године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН“
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом, VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен стручни испит, 
поседовање лиценце за рад. Кандидати уз пријаву на 
оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова: оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оригинал или ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. 
Рок за подношење пријава са краћом биографијом и 
доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од 
дана објављивања огалса. Пријаве се подносе поштом 
на адресу Дома здравља, са назнаком: „За оглас - не 
отварати” или директно у Управу ДЗ, сваког радног 
дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред опших услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: да имају завршен медицински или стомато-
лошки факултет и положен стручни испит или да имају 
завршен економски или правни факултет са заврше-
ном едукацијом из области менџмента у здравству; 
најмање пет година радног стажа у области здравс-
твене делатности. Кандидати као доказ о испуње-
ности услова конкурса уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији 
из области менаџмента у здравству, уколико је кан-
дидат дипл. правник или дипл. економиста; потврду 
о радном стажу у области здравствене заштите; извод 
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван; 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак код надлежних органа (основни суд, виши 
суд и ОЈТ); да није подигнута оптужница нити се воде 
истражне радње. Напомена: уколико за директора ДЗ 
Мали Зворник није именовано лице са високом школс-
ком спремом здравствена струке, већ лице са заврше-
ном високом школском спремом друге струке, заменик 
или помоћник директора мора бити лице са високом 
школском спремом здравствене струке. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу ДЗ, са 
назнаком „Конкурс за директора - не отварати”. Одлу-
ка о избору кандидата извршиће се у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кандида-
ти који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 31.01.2018. 
године, поништава се за радно место: доктор меди-
цине, на одређено време време због повећаног обима 
посла, најдуже до 24 месеца.

ЗУ АПОТЕКА „НАРОДНИ ФРОНТ”
11000 Београд, Краљице Наталије 66

тел. 060/405-3689
e-mail: apotekanarodnifront@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време, пробни рад 1 

месец

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, енглески језик - почетни ниво, поло-
жен стручни испит. Кандидати треба да пошаљу CV 
на наведену имејл адресу или да се јаве на телефон 
060/405-3689. Рок за пријављивање је 19.03.2018. 
године.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд - Гроцка, Српско-грчког 

пријатељства 17

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV 
степен, звање медицинска сестра - техничар општег 
смера са IV степеном стручне спреме; положен струч-
ни испит; лиценца за рад. Kандидати подносе сле-
дећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној 
школској спреми, фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лицен-
це издате од надлежне коморе, кратку биографију, 
фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве се подносе на адресу ДЗ или 
непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“
11050 Београд, Звездара - Миријево

Јованке Радаковић 23
тел. 065/4566-306

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера; без обзира на радно искуство.

Неговатељ/ица
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона 
065/4566-306, Миња Мандрапа или достављањем рад-
не биографије поштом или на имејл: domvitamedialis@
gmail.com. Рок трајања конкурса је 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186 

1) Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 24 месеца, 
са скраћеним радним временом, 

за рад у Служби за лабораторијску 
делатност

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер 
лабораторијски техничар, положен стручни испит, 
лиценца за самосталан рад или решење о упису у 
надлежну комору.

2) Возач
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 24 месеца, 
са скраћеним радним временом, 

за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи са санитетским превозом 

УСЛОВИ: завршена средња школа, возачка дозвола Б 
категорије.

Кандидати подносе (за оба радна места): пријаву на 
оглас, кратку биографију, фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, фотокопију уверења о држављан-
ству, лекарско уверење (подноси кандидат који буде 
био изабран на конкурсу).

За радно место 1 кандидати подносе: фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи, смер лабо-
раторијски техничар; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у надлежну комору.

За радно место 2 кандидати подносе: фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију 
важеће возачке дозволе.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа подносе се у овереним копијама. 
Пријаве са кратком биографијом, контакт телефоном 
и документа којима се доказује испуњеност услова, 
донети лично у писарницу или послати на наведе-
ну адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за радно 
место __________ (навести назив радног места за које 
се конкурише)”. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Радник на машини за третман 
медицинског отпада

за рад у Одељењу  за управљање 
медицинским отпадом у Служби за 

техничке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: КВ радник, III 
степен стручне спреме; сертификат о завршеној обуци 
за третман медицинског отпада. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и то: пријаву 
на оглас, биографију са адресом и бројем телефона; 
диплому о завршеној школи; сертификат о завршеној 
обуци за третман медицинског отпада; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандидата); уве-
рење о држављанству РС; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); прили-
ком заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 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. Кандидати који испуњавају услове огласа биће 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. По завршетку огласа предата 
документа се неће враћати кандидатима. Контакт теле-
фон 034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горенаведену адресу.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: Агенција за запошљавање „International 
Job“ из Београда
e-mail: office@injob.rs

Кувар
место рада: Celenus Fachklinikum 
Sachenhof GmbH, Bad Elster, СР 

Немачка

УСЛОВИ: средња угоститељска школа, смер кувар; 
познавање немачког језика на минимум А2 нивоу; 
пожељна возачка дозвола Б категорије; обавезно рад-
но искуство минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: висина плате од 2.000 евра (бруто); посло-
давац обезбеђује смештај на одређени период, запос-
лени сноси трошкове; годишњи одмор 26 дана; запос-
лени је од почетка рада здравствено и социјално 
осигуран; запослени сноси трошкове издавања визе. 
Рад је у сменама.

Одредбама Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незаполености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 38/2015, 113/2017) прописано је да Национална 
служба за запошљавање и агенција посредују за запо-
шљавање у иностранству. Такође, чл. 98а, тачка 1) 
Закона, прописано је да агенција у поступку посредо-
вања за запошљавање у иностранству сноси одговор-
ност према лицима која се запошљавају у иностран-
ству за законитост њиховог запошљавања и за услове 
рада који морају одговарати законодавству земље у 
којој посредују.

Агенција за запошљавање „International Job“ из Бео-
града има важећу дозволу за рад издату од стране 
надлежног министарства.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. Кандидати могу 
да доставе своје радне биографије на e-mail: office@
injob.rs и могу да се јаве на бројеве телефона: 064/480-
7037, 011/3232-321, лице за контакт Александра Стоја-
новић. Рок трајања конкурса: до 28.03.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој

Послодавац: АPD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen 
GmbH, СР Немачка

Асистент на пословима 
за здравствену негу до 

нострификације дипломе, 
а након тога на пословима 

квалификованог здравственог 
радника

место рада: СР Немачка, 
Гелзенкирхен, на одређено време до 
12 месеци на пословима асистента за 
здравствену негу до нострификације 
дипломе, уз могућност ангажовања 
на неодређено време на пословима 

квалификованог здравственог 
радника након нострификације 

дипломе
12 извршилаца

УСЛОВИ: општи или педијатријски смер; медицинска 
сестра - техничар, IV степен; виша медицинска сестра 
- VI/1 степен; струковна медицинска сестра - VI/2 сте-
пен; специјалиста струковна медицинска сестра - VI/2 
степен; обавезно знање немачког језика на минимум 

A2 нивоу према Европском референтном оквиру; 
положен стручни испит за медицинске раднике, за 
средњу медицинску школу; положен возачки испит Б 
категорије; пожељно је основно познавање рада на 
рачунару; радно искуство је пожељно.

ОСТАЛО: запослени сноси трошкове превоза од Репу-
блике Србије до СР Немачке; висина плате до при-
знања дипломе за време стручне праксе износи 1.950 
евра (бруто), плус додаци (послодавац обезбеђује 
стручну праксу до нострификације); трошкове прили-
ком регулисања издавања радне визе сноси послода-
вац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; 
послодавац обезбеђује смештај под повољним услови-
ма, трошкове смештаја сноси кандидат.

Потребна документација: радна биографија на 
српском и немачком језику; диплома завршене средње 
школе/више школе/високе школе - фотокопија; уве-
рење о положеном стручном испиту за медицинске 
раднике, за средњу школу - фотокопија; сертификат о 
стеченом знању немачког језика - фотокопија.

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс 
- асистент за здравствену негу - APD, СР Немачка“. 
Кандидати који нису евидентирани као незапослена 
лица у Националној служби за запошљавање потреб-
на документа достављају поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Филијала за град Бео-
град, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 
10, са назнаком „За конкурс - асистент за здравствену 
негу - APD, СР Немачка“.

За додатне информације о овом конкурсу кан-
дидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив 
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 011/2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/30-20-29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће 
добити на разговору са послодавцем. О месту и тер-
мину одржавања разговора биће обавештени путем 
телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. 
Непотпуна документација неће бити разматрана. Рок 
трајања конкурса: 02.04.2018. године.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  
СУБОТИЦА

Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411

e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у прос-
торијама Геронтолошког центра, а по потреби и у 
ванинституционалној заштити. У просторијама Герон-
толошког центра рад је организован сменски, уз ноћ-
ни рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је 
само у првој смени (пуно радно време од понедељка 
до петка, а суботом 4 часа). Геронтолошки центар не 
обезбеђује смештај за запослене. Установа обезбеђује 
аутобуску карту на име путних трошкова за градске и 
приградске месне заједнице унутар града Суботице. 
Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: Биљана 
Броћиловић.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“

11070 Београд,
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Струковна виша медицинска 
сестра

у Педијатријској клиници, на 
одређено време до 3 месеца, замена 

привремено одсутног запосленог
4 извршиоца

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних сту-
дија/виша медицинска школа општег смера; просечна 
оцена на студијама већа од 8; знање једног светског 
језика. Кандидати уз пријаву и кратку пословну био-
графију као доказе о испуњености наведених усло-
ва подносе следећа документа (могу и неоверена): 
фотокопију дипломе о стеченом образовању меди-
цинске сестре техничара као и сведочанство за сва-
ку годину школовања, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију решења о упису 
у Комору медицинских сестара и техничара Србије и 
лиценцу уколико поседују, адекватне препоруке руко-
водиоца одговарајуће струке. Предност ће имати кан-
дидати који су завршили средњу медицинску школу 
педијатријског или општег смера и имају радно иску-
ство у здравственим установама терцијалног нивоа 
дечије здравствене заштите. На разговор ће бити поз-
вани само они кандидати који уђу у ужи избор. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса (конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
и на веб-сајту Министарства здравља). Пријаве и дока-
зе о испуњености услова кандидати могу предати лич-
но, у Архиви Института или послати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за медицинске сестре 
- техничаре“. Кандидат који буде изабран за пријем у 
радни однос на одређено време пре склапања уговора 
о раду доставља: оверене фотокопије дипломе, сведо-
чанства за сваку годину школовања, уверење о поло-
женом стручном испиту, решење о упису у именик у 
Комору медицинских сестара и техничара Србије и 
лиценцу уколико је поседује, одјаве са претходног оси-
гурања МА образац, фотокопију личне карте и радну 
књижицу уколико је поседује (због израчунавања ста-
жа и минулог рада) или М4 листинг РФ ПИО, картицу 
здравственог осигурања. Контакт телефон: 011/3108-
237. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
неће се узети у разматрање.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“

11070 Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Лекар специјалиста радиологије
у Служби за радиолошку 

дијагностику у Педијатријској 
клиници

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току 
студија већа од 8, специјалиста радиологије, активно 
знање енглеског или неког другог језика.

Лекар специјалиста педијатрије
у Служби за пријем болесника, 

специјалистичке и консултативне 
прегледе у Педијатријској клиници

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена у току 
студија већа од 8, специјалиста педијатрије, активно 
знање енглеског језика или неког другог светског јези-
ка.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву и кратку пословну 
биографију као доказе о испуњености услова подносе 
(могу и неоверене): фотокопију дипломе о стеченом 
образовању за доктора медицине и о специјализацији, 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце за рад или решење о упису 
у комору, адекватне препоруке ментора и наставника 
одговарајуће специјализације. Предност ће имати кан-
диати који имају искуство у здравственим установама 
терцијалног нивоа дечје заштите. На разговор ће бити 
позвани само они кандидати који уђу у ужи избор. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса (конкурс објављен у публикацији „Посло-
ви“ и на веб-сајту Министарства здравља). Пријаве и 
доказе о испуњености кандидати могу предати лично, 
у Архиви Института или послати поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс за лекаре“. 
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос 
на неодређено време пре склапања уговора о раду 
доставља: доказ о општој здравственој способности, 
оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, лиценце или решења о упису у име-
ник у Лекарску комору Србије, фотокопије одјаве са 
претходног осигурања МА образац, фотокопију личне 
карте и радну књижицу уколико је поседује (због изра-
чунавања минулог стажа). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на конкурс неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабо-
раторијски техничар, уверење о положеном стручном 
испиту.

Медицинска сестра - техничар 
општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене 
фотокопије), предају се преко писарнице ДЗ (соба 
број 3) на трећем спрату, у Булевару маршала Толбу-
хина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за 

које радно место подносе пријаву. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли ДЗ, поред писарнице на 
трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови 
Београд. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит; радно 
искуство 6 месеци. Уз пријаву која садржи краћу био-
графију, кандидат треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе о школској спреми, доказ о положеном 
стручном испиту, доказ о радном искуству и обичну 
неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За 
оглас за пријем у радни однос“ или лично предају у 
Правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

Доктор медицине - изабрани 
лекар

у Служби опште медицине са кућним 
лечењем и негом, на одређено време 

од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: доктор медицине, VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен медицински факултет и положен струч-
ни испит. Пријаве на оглас се могу поднети лично, на 
писарници Дома здравља Ковачица, сваког радног 
дана од 07.00 до 14.00 часова или послати препоруче-
но поштом на адресу ДЗ Ковачица, Ковачица, Штуро-
ва 42, са назнаком „За оглас“. Уз пријаву на оглас се 
подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: дипло-
ма - уверење о завршеном медицинском факултету; 
доказ о упису у именик Лекарске коморе; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење суда). Уз пријаву са доказима о 
испуњености услова кандидати достављају личну и 
радну биографију. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
Београд, Милана Тепића 1

Расписује конкурс за избор и именовање кандидата:

Директор Института

Заменик директора Института

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да су држављани Републике Србије; да имају 
завршен медицински факултет, специјализацију из 
грана медицине које су делатности Института; 5 годи-
на радног стажа по положеном специјалистичком 
испиту; наставно звање на Медицинском факултету, 

или завршен економски или правни факултет са завр-
шеном едукацијом из области здравственог менаџмен-
та и 5 година радног стажа на пословима руковођења 
у здравственој установи. Поред ових и општих услова 
прописаних законом, кандидат уз пријаву треба да дос-
тави следећа документа: да против њега није покре-
нут кривични поступак и да се против њега не води 
истрага за дело, које га чини недостојним те функ-
ције, односно да није правоснажном судском одлуком, 
осуђен за кривично дело које га чини  недостојним за 
обављање те функције; визију и план развоја Инсти-
тута у мандатном периоду; личну и радну биографију; 
диплому о завршеном факултету; диплому о заврше-
ној специјализацији; потврду о наставном звању на 
медицинском факултету; лиценцу за рад; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
потврду да има 5 година радног стажа после специја-
лизације; изјаву кандидата да не постоји сукоб јавног 
и приватног интереса у смислу чл. 130 став 6 Закона о 
здравственој заштити. Кандидати дипломирани прав-
ник и дипломирани економиста уз пријаву достављају 
потврду, уверење о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента и потврду да има пет годи-
на радног стажа у области здравствене заштите и на 
руководећим пословима. Уз пријаву на конкурс дока-
зи о испуњавању конкурсних услова достављају се у 
оригиналу или као оверене фотокопије докумената. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Управни одбор 
Института ће у року од тридесет дана од завршетка 
јавног конкурса размотрити пријаве кандидата, доне-
ти одлуку о избору и упутити предлог оснивачу Инсти-
тута односно Влади Републике Србије преко Минис-
тарства здравља РС. Пријаве на конкурс са прилозима 
из конкурса достављају се на наведену адресу Инсти-
тута, препорученом поштом и са назнаком „За конкурс 
за избор и именовање директора и заменика директо-
ра Института“, а могу се предати Правно-кадровској 
служби Института.

„ЛУНА ДОМ“ ДОО БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13

тел. 065/2909-163

Медицинска сестра
пробни рад од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер; поло-
жен стручни испит. 

Неговатељица
пробни рад од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са радним иску-
ством од 6 месеци.

ОСТАЛО: Пуно радно време, укључујући и ноћни рад. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
телефонским путем, на број:065/290-9163.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ 
БИОХЕМИЈУ

„БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
11000 Београд, Мије Ковачевића 10

тел. 011/2752-527, 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: положен возачки испит Б категорије и добро 
познавање венепунције.

Медицина

Национална служба 
за запошљавање
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161 
тел. 011/380-69-69
факс: 011/3809 650

Дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар

за рад у Служби за лабораторијску 
дијагностику

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен фармацеутски факултет, положен стручни испит. 
Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама 
доказа о испуњењу захтеваних услова подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком 
„За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у 
разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити оба-
вештени.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др. Мишовића 1

1) Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и 

збрињавање ургентних стања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршен меди-
цински факултет, VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, решење о упису у комору и лицен-
ца за рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна 
оцена студирања, дужина студирања, дужина чекања 
на посао, радно искуство у струци по положеном 
стручном испиту, оцена на разговору.

2) Медицинска сестра техничар
за рад у Служби интерне медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршена меди-
цинска школа, IV степен стручне спреме општег сме-
ра, положен стручни испит, решење о упису у комору 
и лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата: 
просечна оцена завршног испита, дужина чекања на 
посао, радно искуство у струци по положеном струч-
ном испиту, оцена на разговору

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу бити 
важне за одлуку о избору кандидата. Комисија форми-
рана решењем в.д. директора ОБ Бор. Након увида у 
поднете пријаве и разговора са кандидатима сачиниће 
се коначна ранг листа. Уз пријаву кандидати подно-
се доказе о испуњености општих и посебних услова 
- неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз 
краћу биографију са потребним подацима за контакт 
(СУ). Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима (лекар-
ско уверење) и оригинале или оверене фотокопије 
потребне документације. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања код Националне службе 
за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” и бројем 
радног места за које се конкурише.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Фармацеут - медицински 
биохемичар

за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике, на одређено време 
на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски фалуктет, смер 
медицинска биохемија, положен стручни испит, VII/1 
степен и поседовање лиценце за рад.

2) Медицинска сестра техничар
за рад у Служби за интерну 

медицину, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању, до повратка 
запослене на рад или њеног 

престанка радног односа

3) Медицинска сестра техничар
за рад у Одељењу опште неурологије 

у Служби за неурологију, на 
одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене 
до истека породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета 
или одсуства са рада ради посебне 
неге детета или њеног престанка 

радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит, IV степен, поседовање лицен-
це за рад.

4) Техничар у мрачној комори и 
на протоколу

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању, до повратка 
запослене на рад или њеног 

престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или смера 
за РО техничаре и положен стручни испит, IV степен, 
поседовање лиценце за рад.

5) Инструментар
за рад у Одељењу хируршке 
операционе сале у Служби за 
хирургију, на одређено време 

ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању до повратка 

запосленог на рад или његовог 
престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 
и положен стручни испит - IV степен, поседовање 
лиценце за рад.

6) Одржавање чистоће у 
здравственим просторијама

за рад у Одсеку за третман 
медицинског отпада и одржавање 

хигијене објеката и простора 
Одељења за помоћне и друге 
послове Службе за техничке, 

помоћне и друге сличне послове, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене на 
боловању до повратка запослене 

на рад или њеног престанка радног 
односа

УСЛОВИ: основна школа, I степен.

Кандидати за радна места од 1 до 5 подносе: 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 (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); oверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне коморе.

Кандидати за радно место 6 подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведо-
чанства  издата на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. 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, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

32730 Александровац, Др Милана 
Мирковића 6

тел. 037/3751-148

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне усло-
ве: да има завршен медицински факултет и положен 
специјалистички испит из једне од грана медицине из 
делатности ДЗ и најмање 5 година специјалистичког 
стажа или завршен правни или економски факул-
тет са завршеном едукацијом из области здравстве-
ног менаџмента и најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорностима на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Докази који се прилажу уз пријаву: уверење 
о држављанству; диплома о стеченом високом обра-
зовању; уверење о положеном специјалистичком 
испиту, односно едукацији из области здравственог 
менаџмента; исправа/потврда којом се доказује радни 
стаж по положеном специјалистичком испиту, однос-
но по стеченој едукацији из области здравственог 
менаџмента; потврда надлежног органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и да се против њега не 
води кривични поступак (потврда не сме бити старија 
од 6 месеци). Кандидати су поред доказа о испуње-
ности услова дужни да доставе и План и програм рада 
и развоја ДЗ за мандатни период. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или у суду. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се подносе на адресу Дома здравља 
са назнаком „Конкурс за директора“. Пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или суду, непотпуне, 

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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неразумљиве и неблаговремене биће одбачене. Рок 
за подошење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљање „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сес-
тра/техничар општег смера са положеним стручним 
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис/фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; уве-
рење Националне службе за запошљавање о дужи-
ни 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 телефоном. Пријаве доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педијатријска сестра
на одређено време, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: педијатријска сес-
тра са положеним стручним испитом. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; уверење Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци, након положеног стручног 
испита, на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда послода-
вца); биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Спремачица
на одређено време због повећаног 
обима посла, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на 
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе 
пријаву са кратком биографијом и фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи. Изабрани канди-
дат је у обавези да достави лекарско уверење. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ВЛАДИМИРЦИ

15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Возач моторног и санитетског 
возила

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, положен возачки 
испит Б категорије.

Лекар специјалиста гинекологије 
и акушерства

на одређено време (без ноћног рада 
и дежурства)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специја-
листа гинекологије и акушерства, положен специја-
листички испит, лиценца.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са назнаком за које рад-
но место конкуришу, са фотокопијом личне карте, 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и оверене фотокопије докумената којима доказују 
да испуњавају услове конкурса, достављају у затворе-
ној коверти поштом на адресу: Дом здравља Влади-
мирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично 
у просторијама Кадровске службе ДЗ Владимирци, са 
назнаком ”Пријава за конкурс”. Одлука о избору кан-
дидата донеће се у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резул-
татима огласа. Пријаве морају да буду примљене у ДЗ 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање као последњег дана рока за подношење 
пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана 
и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаго-
временим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума и сата када су примљене у установи. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијене као неисправне. 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Лабораторијски техничар
за рад у Центру за микробиологију, 

Одељење за клиничку 
микробилогију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати морају да испуне и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа лабораторијс-
ког смера; положен стручни испит за лабораторијског 
техничара. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да 
доставе кратку биографију и доказе о испуњености 
услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, сведочанство о завршеном 
четвртом разреду средње медицинске школе лабо-
раторијског смера, диплому о завршеној медицинској 
школи лабораторијског смера, уверење о положеном 
стручном испиту за лабораторијског техничара, доказ 
о промени презимена, уколико је кандидат променио 
презиме. Пријаве, са доказима о испуњености усло-
ва, достављају се, непосредном предајом или путем 
поште, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључивања уговора о раду достави 
тражене доказе о испуњености услова огласа у ориги-
налу или овереној копији, као и доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/3150-014

Медицинска сестра - техничар
за рад у Јединици за здравствену 

заштиту одраслог становништва, на 
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа или IV степен стручне спре-
ме, завршена средња медицинска школа; положен 

стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеном IV или VI степену стручне спреме; 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење надлежне полицијске управе 
да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да 
се против лица не води поступак. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве 
доставити лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у именик Лекар-
ске коморе, држављанство Републике Србије. Канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), овере-
ну копију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце или решења о упису у 
именик Лекарске коморе. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном као и документа 
којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене 
фотокопије), достављају се на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Оглас објављен 31.01.2018. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: возач на 
одређено време, замена привремено одсутног радни-
ка, уз пробни рад од 3 месеца. Остали део конкурса 
остаје непромењен.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И

РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Возач 
на одређено време, замена 

привремено одсутног радника, 
пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, саобраћајне струке, 
возачки испит Б категорије, радно искуство 6 месе-
ци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се под-
носе фотокопије: личне карте, дипломе о завршеној 
школи, возачке дозволе, радне књижице или други 
доказ о радном искуству ( уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). 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, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају, потврду да се против лица 
не води судски поступак и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу: Специјална болница за 

Медицина
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церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, 
Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА 
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења и неге, 

пробни рад 

Опис послова: обавља административни посао у служ-
би кућног лечења и медицинске неге и у стану болес-
ника, предузима све неопходне мере; даје инфузионе 
растворе у стану; даје интрамускуларне и интравен-
ске ињекције у стану; ставља фиксациони завој; 
врши обраду декубитиса и других рана у стану; врши 
давање серума; врши скидање конаца; врши кате-
теризацију и замену катетера; спроводи терапију са 
кисеоником; учествује у здравствено-васпитном раду; 
ради ЕКГ снимање; фактурише пружене здравстве-
не услуге;израђује месечне и тромесечне извештаје; 
управља санитетским возилом и у вези са тим сноси 
сву одговорност; учествује у палијативном збриња-
вању болесника, рад у Тиму за палијативно збриња-
вање, пружање подршке породици оболелог; ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу одго-
ворне сестре и начелника службе којима је одговоран 
за свој рад. 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, поло-
жен стручни испит, IV степен стручне спреме, поло-
жен возачки испит Б категорије, лиценца или решење 
о упису у Комору, познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију возачке дозволе, фотокопију 
лиценце или фотокопију решења о упису у комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

Доктор медицине
пробни рад 

Опис послова: прима позиве за излазак на терен у 
оквиру територијалне надлежности коју одређује 
Секретаријат за здравство Скупштине града Београда; 
одлази на наведене адресе, прегледа лице у законски 
предвиђеном року и утврђује да ли је наступила смрт, 
као и идентитет преминуле особе; уколико утврди 
да смрт није наступила, пружа мере реанимације и/
или другу врсту медицинске помоћи до доласка еки-
пе Градског завода за хитну медицинску помоћ; пре-
гледом тела, медицинске документације и анализом 
хетероанамнестичких података добијених од присут-
них лица утврђује време и узрок смрти и уколико је 
смрт природна члану породице, старатељу или опу-
номоћеном лицу издаје Потврду о смрти попуњену 
у складу са постојећим упутством Института за јавно 
здравље Србије; обавештава дежурну службу МУП-а 
у свим случајевима у којима постоји сумња на насил-
ну смрт, несавесно лечење, у ситуацијама када није 
могуће утврдити природу и узрок смрти, као и у окол-
ностима када нема законских наследника или лица 
која би прихватила обавезу сахрањивања посмртних 
остатака. Тада издаје образац „Констатација смрти”; 
увек користи прописану ХТЗ опрему; правилно одлаже 
медицински отпад; издаје Потврду о смрти на основу 
Потврде о ослобађању од судскомедицинске обдук-
ције издате од стране дежурног јавног тужиоца; уред-
но води судскомедицинску документацију у писаном и 
електронском облику и адекватно архивира један при-
мерак издате Потврде о смрти; стручно се усавршава 
у свим областима, а посебно аке се организује циљани 
програм едукације из ове области и о томе на крају 
сваког месеца подноси извештај непосредном руко-
водиоцу; о сваком нежељеном догађају у најкарћем 
року обавештава непосредног руководиоца; одговара 
за рад на терену екипе коју чине лекар и возач и води 

рачуна о рационалном и одговорном трошењу свих 
материјалних ресурса; увек у свом раду примењује 
Кодекс понашања запослених; трајно поштује оба-
везу чувања лекарске тајне; помаже у раду и едука-
цији новозапослених уколико немају радног искуства у 
овој области;обавља и остале послове из домена своје 
струке, а изузетно, у ванредним околностима и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца или 
виших руководиоца Дома здравља. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лицен-
ца или решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или 
фотокопију решења о упису у комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које 
се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, 
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно 
назначити за које радно место се конкурише. Резулта-
ти огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља: 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за општу и 

адолесцентну педијатрију и 
токсикологију Службе за општу 
и адолесцентну педијатрију и 

епилептологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено 

време до повратка запосленог са 
боловања, пробни рад до 3 месеца 

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о 
пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и 
прати болесника на дијагностичке претраге; узима и 
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу непосред-
ног руководиоца; учествује у сменском раду; за свој 
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри Клинике и Института. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседује средњу стручну спрему IV степен, завр-
шену средњу медицинску школу, смер педијатријска 
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; 
положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о завршеној средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не ста-
рије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га 
кандидат поседује (оверена копија радне књижице, 
уговора о раду, потврда послодавца); кратка биогра-
фија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт теле-
фоном, мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење 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 иску-

ство о раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти лично или поштом на горенаведену адресу Инсти-
тута, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне 
медицинске сестре - техничара на Одељењу за општу 
и адолесцентну педијатрију и токсикологију до поврат-
ка запосленог са боловања“. 

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије у Служби 

за интензивну негу и терапију и 
неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време 

до повратка запослене са боловања, 
пробни рад до 3 месеца 

Опис посла: спроводи негу болесника брине се о прије-
му, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати 
болесника на дијагностичке претраге, узима и шаље 
материјал на лабораторијске анализе, ради и друге 
послове из свог делокруга, а по налогу непосредног 
руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад 
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сес-
три Клинике и Института.

УСЛОВИ: да кандидат поседује средњу стручну спре-
му - IV степен, завршену средњу медицинску школу, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска 
сестра техничар, положен стручни испит, лиценца за 
рад; диплому о завршеној средњој медицинској шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту; дозво-
лу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик Коморе, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе), не ста-
рије од 6 месеци; доказ о радном искуству, уколико 
га кандидат поседује (оверена копија радне књижи-
це, уговора о раду, потврда послодавца), кратку био-
графију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт 
телефоном, мејл адресом. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). При-
ликом заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати и фотокопију личне кар-
те. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве 
се предају у затвореној коверти лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу 
неонатологије“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар
у Служби за прикупљање крви, 

тестирање, производњу продуката 
од крви и дијагностичких средстава, 

на одређено време 
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, при-
бора и материјала потребног за рад у Заводу и на 
терену, води рачуна о исправности опреме и апара-
та за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а 
према упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изради перио-
дичних извештаја, учествује у изради документације 
ИМС-а, примени исте и предлаже промене, уколико 
постоји потреба за изменом процеса рада, води рачу-
на о правилном руковању медицинским отпадом и 
заштити и очувању животне средине, врши пријем 
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добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос 
података у информациони систем у заводу и на тере-
ну, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на 
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заво-
ду и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност 
ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу 
и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима 
узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и 
на терену, брине о ДДК за време и непосредно након 
давања крви у Заводу и на терену, учествује у збриња-
вању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на тере-
ну, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији 
за тестирање уз спроводну листу, доставља узете једи-
нице крви лабораторији за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода.

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа лабораторијског или општег смера и 
најмање 6 месеци радног искуства у обављању посло-
ва наведеног радног места. Доставити: оверену фото-
копију дипломе/уверења о завршеној медицинској 
школи лабораторијског или општег смера, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (није потребна ове-
ра), фотокопију личне карте (није потребна овера), 
кратку биографију (CV), доказ о радном искуству у 
виду уверења/потврде послодавца, фотокопију радне 
књижице и сл.

Хигијеничарка
на одређено радно време

Опис послова: врши припрему материјала потребног 
за рад, води рачуна о исправности средстава за рад 
и о томе извештава главног техничара Завода, води 
периодичне извештаје о средствима потребним за 
рад и доставља их начелнику Службе, обавља посло-
ве одржавања хигијене у свим просторијама Завода и 
око Завода (главни и споредни улаз Завода и део пар-
кинг простора код споредног улаза), рукује отпадом и 
биохазардним материјалом (према радном упутству) 
и исти одлаже на за то предвиђено место, обавља 
курирске послове, обавља и друге послове према 
стручној спреми сходно отребама Завода, врши требо-
вање материјала и води евиденцију материјала за одр-
жавање чистоће, ради и друге послове који проистичу 
из послова чишћења просторија, по потреби обавља 
послове сервирке и послове перача рубља пеглара.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Доставити: овере-
ну фотокопију дипломе/уверења о завршеној основној 
школи, фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(није потребна овера), фотокопију личне карте (није 
потребна овера), кратку биографију (CV), доказ о рад-
ном искуству.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Прија-
ве се подносе путем поште на горенаведену адресу са 
назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за 
трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 
до 13 часова. Оглас ће бити објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту 
Завода за трансфузију крви Војводине. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за општу и 

адолесцентну педијатрију и 
токсикологију Службе за општу 
и адолесцентну педијатрију и 

епилептологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено 

време до повратка запосленог са 
боловања, пробни рад у трајању до 

3 месеца 

Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о 
пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и 
прати болесника на дијагностичке претраге, узима и 
шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу непосред-
ног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој 
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној 
сестри Клинике и Института. 

УСЛОВИ: да поседује средњу стручну спрему IV сте-
пен, завршену средњу медицинску школу, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска сес-
тра - техничар, положен стручни испит, лиценца за 
рад. Доставити: диплому о завршеној средњој меди-
цинској школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне комо-
ре или решење о упису у именик коморе, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда) не старије од 6 месеци, уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не 
старије од 6 месеци, доказ о радном искуству уколико 
га кандидат поседује (оверена копија радне књижи-
це, уговора о раду, потврда послодавца), кратку био-
графију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт 
телефоном, мејл адресом. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Приликом заснивања радног односа канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног кар-
тона и санитарну књижицу. Кандидати који испуња-
вају 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 образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Пријаве се предају у затвореној коверти лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре 
- техничара на Одељењу за општу и адолесцентну 
педијатрију и токсикологију до повратка запосленог са 
боловања“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНA БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”
21000 Нови сад, Александра Тишме 7

e-mail: kancelarija.vita@gmail.com

Психолог
рад ван радног односа - стручна 

пракса 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
психолог, дипломирани дефектолог, енглески језик - 
средњи ниво. Рад у сменама. Јављање кандидата на 
горенаведени имејл. Рок за подношење пријаве је до 
13.03.2018.

          Социјална заштита

ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ
17501 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/421-703

За реализацију пројекта “Лични пратилац - 
подршка - оснажен ученик”

Лични пратилац детета
на одређено време до 31.12. 2018. 

године
25 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
захтева се да кандидат има: одговарајуће образовање 
на академским студијама (најмање 240 ЕСПБ бодова), 
по пропису који  уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, односно, на студијама у 

трајању од најмње четири године, по пропису који је 
уређивао восоко образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, одговарајуће образовње на студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ  бодова, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, односно, на студијама у трајању од 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. - најмање једну 
годину радног искуства у струци. Уз молбу доставити 
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење основног суда ), доказ о радном 
искуству.

За реализацију пројекта “Прихватилиште - 
други дом”

Стручни радник
на одређено време до 31.12.2018. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
захтева се да кандидат има: одговарајуће образовање 
на академским студијама (најмање 240 ЕСПБ бодова), 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, као и звање социјални радник, психолог, 
дефектолог, педагог, специјални педагог; најмање јед-
ну годину радног искуства у струци. Уз молбу доста-
вити биографију, оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење основног суда), доказ о радном 
искуству.

Сарадник
на одређено време до 31.12.2018. 

године
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се да кандидат има: средње образовање, III 
или IV степен стручне спреме, најмање шест месеци 
радног искуства у струци. Уз молбу доставити биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење основног суда), доказ о радном искуству.

Обрачунски радник
на одређено време до 31.12.2018. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
захтева се да кандидат има: одговарајуће образовање 
на академским студијама (најмање 240 ЕСПБ бодова), 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, из области економских наука. Изузетно: 
одговарајуће образовање на студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, из области економских нау-
ка, - најмање једну годину радног искуства у струци. 
Уз молбу доставити биографију, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење основног суда), 
доказ о радном искуству.

За реализацију пројекта “Дневни боравак - 
корак ка самосталности”

Сарадник
на одређено време до 31.12.2018. 

године
2 извршиоца

Медицина/Социјална заштита
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се да кандидат има: средње образовање, III 
или IV степен стручне спреме, најмање шест месеци 
радног искуства у струци. Уз молбу доставити биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење основног суда), доказ о радном искуству.

За реализацију пројекта “Сигурна кућа”

Стручни радник
на одређено време до 31.12.2018. 

године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се да кандидат има: одговарајуће образовање 
на академским студијама (најмање 240 ЕСПБ бодова) 
, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, односно на студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао восоко образовање до 10. септембра 
2005. године, као и звање социјални радник, психолог, 
дефектолог, педагог, специјални педагог, - најмање 
једна година радног искуства у струци. Уз молбу доста-
вити биографију, оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење основног суда), доказ о радном 
искуству.

Сарадник
на одређено време до 31.12. 2018. 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се да кандидат има: средње образовање, III 
или IV степен стручне спреме, најмање шест месеци 
радног искуства у струци. Уз молбу доставити биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење основног суда), доказ о радном искуству.

За реализацију пројекта “Дајмо живо(с)т година-
ма - пружање услуге помоћ у кући за стара лица”

Геронтодомаћица
на одређено време до 31.12.2018. 

године
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се да кандидат има: основно или средње 
образовање, најмање шест месеци радног искуства 
у струци. Уз молбу доставити: биографију, оверену 
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење осно-
вног суда), доказ о радном искуству.

НАПОМЕНА: Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова за сва оглашена рад-
на места је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који буду изабрани на јавном конкурсу у оба-
вези су да пре потписивања уговора, доставе доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад.

                           
       Индустрија и грађевинарство

ЗЛАТНИ КЛАС СЕНИОР
Зрењанин, Др Тихомира Остојића бб

Прехрамбени технолог
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, инжењер тех-
нологије; VI/1 степен стручне спреме, инжењер пре-
храмбене технологије; радно искуство 3 месеца; 
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у 
сменама. Слање пријава на имејл: srzlatniklas@gmail.
com. Јављање кандидата на телефон: 023/530-193.

„БАНЕ МПИ“ ДОО 
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/541-6161
e-mail: hr@bane.rs

Технолог површинске заштите
на одређено време

Опис посла: организација одељења галванизације; 
континуирано праћење технологије; контрола ква-
литета превлаке; истраживања у области основне 
хемије; практичан рад у лабараторији; анализе и 
закључивање на основу експеримената; пројектовање 
хемијских постројења; стручна подршка продаји; 
писање извештаја и препорука у смислу унапређи-
вања производње са аспекта галванске заштите.

УСЛОВИ: универзитетско образовање (дипломира-
ни инжењер хемије/технолог); пожељно искуство из 
области површинске заштите; познавање MS Office 
пакета, нарочито Excel; знање енглеског језика; спо-
собност за тимски рад и поштовање предвиђених 
рокова; способност стратешког размишљања и плани-
рања; одличне организационе и аналитичке способ-
ности; возачка дозвола Б категорије. Ми вам нудимо: 
рад у младом и професионалном колективу, динамич-
но радно окружење, могућност личног усавршавања и 
развоја, сигурност и редовну зараду. Пријаве са био-
графијом слати на имејл адресу, са назнаком: „Конкурс 
за технолога површинске заштите”. Контактираћемо 
само кандидате који уђу у ужи избор. Рок за пријаву је 
до попуне конкурса.

PP „GLOBEX ŠABAC“
15353 Мајур, Табановачка 8

тел. 015/377-338
e-mail: globex_hcv@mts.rs

Монтер-инсталатер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, монтер инстала-
тер, 12 месеци радног искуства, возачка дозвола Б 
категорије.

Помоћни - приучени монтер-
инсталатер

на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, монтер-инстала-
тер, 12 месеци радног искуства, возачка дозвола Б 
категорије.

Бравар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, 12 месеци 
радног искуства, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Достављање радних биографија на увид. 
Јављање кандидата на телефон: 015/377-338, Драгош 
Гмитровић.

„ДЕМИМЕТАЛ“ ДОО
11000 Београд, Кумодрашка 257

Грађевинској фирми „Демиметал” д.о.о. из Београда 
потребни теренски радници са искуством за рад на 
територији Републике Србије и то:

Шеф градилишта - инжењер
више извршилаца

Бравар
више извршилаца

Лимар
више извршилаца

Варилац
више извршилаца

Помоћни радник
више извршилаца

УСЛОВИ: смештај и храна обезбеђени, плаћање по 
сату, пријава на социјално и пензионо осигурање. За 
све додатне информације позвати телефоном: Дејан 
Петровић - 063/279-674, Александар Арсов - 069/2612-
598. Филип Писарић - 060/0252-487.

СПЗ „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ“
11271 Сурчин, Стевана Јаковљевића 37

тел. 011/428-0235, 063/22-33-81
e-mail: office@centroprojekt.com

Грађевински радник - 
подополагач

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 
у трајању од два месеца. Пријаве на конкурс слати у 
року од 15 дана од дана објављивања.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ  

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног иску-
ства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефон, лице за 
контакт: Александар Галић.

ОГРАНАК ООО „НЕДРА ЖАБАЉ“
Жабаљ, Николе Тесле 139

тел. 064/125-0973
е-mail: vislavskibogdan@gmail.com

Геофизичар
на одређено време 12 месеци, 
могућност продужетка радног 

односа
2 извршиоца

Опис посла: изводи геофизичка мерења на терену и 
у лабораторији; врши обраду података добијених са 
терена; сачињава геофизичке карте, профиле и друге 
потребне прилоге; сачињава извештаје о резултати-
ма истраживања и анализа; обавља друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Социјална заштита/Индустрија и грађевинарство

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер 
геофизике; радно искуство 36 месеци у струци. 

ОСТАЛО: обезбеђен смештај (по потреби - раднич-
ки смештај) и исхрана; теренски рад. Пробни рад 6 
месеци. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла или да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Богдан Вис-
лавски.

„DARSING“ DOO
Пожаревац, Југовићева 4

тел. 012/532-766
e-mail: posao.rd012@gmail.com

Архитекта

УСЛОВИ: архитекта, радно искуство небитно, пожељ-
но знање рада на рачунару, пожељна возачка дозво-
ла. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејл адресе или да се јаве 
на телефон послодавца. 

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд, пробни рад 1 

месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење за машинисту 
на техничком пловном објекту.

Морнар
место рада: Београд, пробни рад 1 

месец

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; положен испит за морна-
ра.

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 
месец

Опис посла: самостално управљање техничким плов-
ним објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење о оспособље-
ности - руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње 
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 
месец

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, 
заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење за заповедни-
ка брода врсте А.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу своје пријаве да пошаљу имејлом или да 
се јаве на контакт телефон послодавца, лице за кон-
такт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима 
TIG.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); пожељно 
поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, мон-
тажа котлова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика - почетни ниво (није услов); 
познавање изометрије (скице, нацрти)

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повра-
так након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни 
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно 
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. 
Лице за контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, орга-
низација градње, организација градилишта, брига о 
терминима извођења; самостална израда статичких 
прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне 
спреме; радно искуство у траженом занимању, мини-
мум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS 
Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка 
дозвола Б категорије; обавезно знање немачког језика 
- виши ниво.

Грађевински пословођа
место рада Немачка, на одређено 

време - 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: руковођење радницима на градилишту, 
контрола квалитета и детаља изведбе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); обавезно 
знање немачког језика - средњи ниво.

Фасадер
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађеви-
нарству.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Зидар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење зидарских радова у грађеви-
нарству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 60 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

Монтер суве градње
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 48 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

Керамичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење керамичких радова на пројек-
тима у иностранству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 48 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повра-
так након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни 
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно 
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
имејла, лице за контакт: Нина Јанкелић.

ДИВ БЕТОНСКИ ПРАГОВИ ДОО
18360 Сврљиг, Душана Тривунца 31
e-mail: dragana.vuckovic@divgroup.eu

Помоћни радник
пробни рад 6 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме. Телефони за 
контакт: 018/4155-110 и 018/822-081.

„MAX WORKS“ DOO
Ужице, Милоша Паровића 46

тел. 031/500-305, факс: 031/500-705
e-mail: maxworksdoo@gmail.com

Потребни су нам

Армирачи

Тесари

Физички радници

Индустрија и грађевинарство
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за рад у Црној Гори. Смештај и храна обезбеђени, 
пријава и радна дозвола. Контакт телефон 060/524-
7421, 031/524-742.

ТРАНС КОП
31310 Чајетина, Златиборска  3

тел. 064/8911419
e-mail: info@trans-kop.rs

Возач камиона
на одређено време од 8 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, најмање 6 
месеци радног искуства.

Организатор послова на 
градилишту

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, мастер - 
грађевинска занимања, без обзира на радно иску-
ство, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, 
пожељна лиценца.

Руковалац грађевинским 
машинама

на одређено време до 8 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац грађе-
винским машинама, најмање 6 месеци радног иску-
ства, возачка дозвола мимимум Ц категорије.

ОСТАЛО: Трајање кокурса до 01.04.2018. године. Лица 
за контакт: Горан Јевремовић, Бојана Јереша.

ЋИРИЋ АГРО МЂЖ ДОО
21240 Тител, Главна 230

e-mail: office@ciricagro.co.rs

Технолог воћарске производње 

УСЛОВИ: пољопривредни факултет; дипломирани 
инжењер пољопривреде - смер воћарство; напред-
ни ниво енглеског језика; радно искуство минимум 1 
година; познавање рада на рачунару; возачка доз-
вола Б категорије. Нудимо: рад у модерно опремље-
ном воћњаку, стално усавршавање. Пријаве слати на 
горенаведени имејл. Рок за пријаву: 15 дана од дана 
објављивања.

ПРИМОХЕНИТО ПР
24000 Суботица, Петра Хорвацког 96

Помоћни радник на грађевини
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, возачка дозвола Б 
категорије, радно искуство 12 месеци. Контакт теле-
фон 063/585-473. Оглас је отворен до 21.03.2018.

Самостални мајстор за 
постављање водоводне и 

канализационе инсталације
на одређено време 3 месеца 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког образо-
вног профила, 12 месеци радног искуства, возачка 
дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 063/585-
473. Рок за оглашавање: 21.03.2018.

         Саобраћај и везе

PUDAR CARGO 
Београд, Гроцка - Пударци,

Народних хероја 37
тел. 065/5399-382

Возач
пробни рад 1 месец

Опис послова: превоз хлеба. 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; возачка дозвола Б категорије. Теренски и 
ноћни рад. Трајање конкурса до попуне радног места. 
Јављање кандидата на телефон 065/5399-382, контакт 
особа Драган Павловић.

ПТП „МАРКТРАНС“ МАРКОВАЦ
11325 Марковац, II шумадијски одред 67

тел. 064/640-3380
e-mail:marktrans-borica@vektor.net

Возач теретног моторног возила
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, возачка 
дозвола Е категорије. Слање пријава за запослење 
мејлом, јављање кандидата на телефон. Теренски рад.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, 
Сремска Митровица, Рума, Инђија, 
Стара Пазова, на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у 
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разго-
вор са послодавцем организован сваког радног дана 
од 08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд 
- Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на наведе-
ни број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

ЕУРОТУРС НИШ
18000 Ниш, Цара Душана 94

тел. 018/521-200
e-mail: racunovodstvo@euroturs.rs

Возач аутобуса
4 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било 
ком занимању; возачка дозвола Д категорије; радно 
искуство: 36 месеци.

„ARRIVA LITAS“ ДОО
Београд, Зрењанински пут 86м

Возач аутобуса
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство 
није битно; возачка дозвола Д категорије. Трајање 
конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве 
на и-мејл: dejan.cuk@arriva.rs или на тел. 011/3317-517 
(Дејан Ћук).

Ауто-електричар
на одређено време

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство: 
12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Трајање кон-
курса: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на 
имејл: predrag.basta@arriva.rs или на тел. 062/8800-049 
(Бранко Радичевић).

Бравар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство: 
12 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је 
да се кандидати јаве на имејл: predrag.basta@arriva.rs 
или на тел. 062/8800-049 (Бранко Радичевић).

          Наука и образовање

Индустрија и грађевинарство/Саобраћај и везе/Наука и образовање

www.nsz.gov.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се 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.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Сурдологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука 
специјалне едукације и рехабилитације, да кандидат 
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 
88/2017), као и Статутом Факултета за избор у звање 
доцента. Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс, биографија, библиографија, оверене 
копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом. Рок за подношење пријава 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету за специјалну едука-
цију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Висо-
ког Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за 
Mеђународноправну ужу научну 
област, предмети Међународно 

јавно право и Увод у право 
европских интеграција

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 
87/16 и 88/17) и чл. 105 и 107 Статута Правног факул-
тета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Кривично право, предмет 

Кривично право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 
87/16 и 88/17) и чл. 105 и 107 Статута Правног факул-
тета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Економија и право (Економска 

анализа права), предмет Основи 
економије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8 или има академски назив магистра наука 
из научне области за коју се бира. Избор се врши у 
складу са чланом 72 и чланом 122 став 5 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 
68/15,87/16 и 88/17) и чланом 109 Статута Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биогра-
фија, списак научних радова, радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 

рођених и уверење о држављанству) подносе се 
Правном факултету Универзитета у Београду, Буле-
вар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област 
Експлоатација, аутоматизација 
и информатизација поштанског 

саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Математика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије, сту-
дент мастер академских студија.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Информационо-

комуникационе технологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије, сту-
дент мастер академских студија.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, дипломе, списак радова и радове) доставити 
на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе 
Степе 305, Служба за опште послове.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА
“ЛАВИЋ”

Београд, Гроцка - Врчин, 1. маја 11
тел. 064/3000-309

Васпитач у јаслама и васпитач у 
вртићкој групи

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер медицин-
ска сестра - васпитач; ВСС, дипломирани васпитач 
у предшколској установи; знање рада на рачунару 
(Microsoft Office и Excel); средњи ниво знања енглес-
ког језика; пожељно радно искуство. Потребно је да 
васпитач има смисао за креативне ствари попут музи-
ке, ликовног стваралаштва, да је маштовит, досетљив, 
духовит. Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 
15.03.2018. Јављање кандидата на телефон 064/3000-
309, особа за контакт Јована Беговић. Пријаве слати 
на e-mail: vrtic.lavic.vrcin@gmail.com.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник географије и 
наставник одговорног живљења 

у грађанском друштву
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

помоћника директора

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запосленог са функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик, образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености услова 
из тачака 1) и 3) - 5) саставни су део пријаве за конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
одштампан са потребном документацијом достављају 
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба послати 
на наведену адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на телефон 
011/2659-290.

ПОЛИТЕХНИКА - ШКОЛА ЗА НОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Земун, Ауто-пут 18
тел./факс: 011/2675-663, 011/2697-230

www.politehnika-nt.edu.rs

Секретар школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - образовање 
из области правних наука у складу са чл. 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 

Наука и образовање
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санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
РС; знање српског језика и језика на којем остварује 
образовано-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са 
одштампаним пријавним формуларом школи дос-
тављају документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. 
Лекарско уверење кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на горенаве-
дену адресу.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

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

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
11070 Нови Београд,

Милентија Поповића 16

Наставник математике
на одређено време до повратка 

радника

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и под условима прописаним Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије и доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. 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 ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Регионална 

географија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 став 6 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17) и чл. 104 
и 109 Статута Географског факултета. Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, оверене копије дипломе о одговарајућој 
стручној спреми), подносе се Факултету на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању 
асистеента за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави у звању 
асистеента за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент доктор-
ских студија; други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању и Статутом Хемијског факултета. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, диплома о одго-
варајућој школској спреми, потврда надлежног органа 
да кандидат није осуђиван са правним последицама за 
кривична дела у смислу Закона о високом образовању 
и остало), достављају се на наведену адресу Факулте-
та, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу 
научну област Историја српског 

народа у средњем веку са 
историјском географијом и 
старословенским језиком

на одређено време од 5година

Ванредни професор за ужу 
научну област Општа историја 

новог века
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Општа филозофија

на одређено време од 5 година
(предност имају кандидати 

чије је тежиште истраживања 
епистемологија и методика 

наставе филозофије са основама 
филозофије образовања)

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

кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документација), доставити на 
наведену адресу Факултета у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Контакт телефон: 011/3206-
104.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Оглас објављен 07.02.2018. године у публикацији 
“Послови” (стр. 27) мења се у називу радног места, 
тако што уместо: ванредни професор за ужу научну 
област Хиспанске књижевности, предмет Шпанска 
књижевност, на одређено време од 5 година, треба 
да стоји:

Ванредни професор за ужу 
научну област Хиспанистика, 

предмет Шпанска књижевност
на одређено време од 5 година

У осталом делу текст конкуса је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за 
ужу уметничку област Нови 

медији
на период од 5 година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета уметности, Статутом Факулте-
та и другим правним актима Универзитета уметности 
и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним мас-
тер академским студијама из одговарајуће области, 
односно основним академским студијама према раније 
важећим прописима, биографију, библиографију, 
списак радова на формулару који се може добити у 
Секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на 
расписани конкурс поднесу портфолио са репромате-
ријалом 3 реализована уметничка пројекта (видео-ра-
дови, инсталације, принтови и др.). Пријаве са прило-
зима се подносе Факултету, Париска 16, од 10 до 13 
сати.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку 

област Вајарство
на период од 5 година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета уметности, Статутом Факулте-
та и другим правним актима Универзитета уметности 
и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним мас-
тер академским студијама из одговарајуће области, 
односно основним академским студијама према раније 
важећим прописима, биографију, библиографију, 
списак радова на формулару који се може добити у 
Секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на 
расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова, 
портфолио и мапу цртежа, на основу којих се може 
сагледати да ли и како владају материјом наставног 
предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе 
Факултету, Париска 16, а радови у Булевар војводе 
Путника 68, од 10 до 13 сати.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације на телефон: 
2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну 
област Физичка хемија - 

електрохемија, а за предмете 
Форензичка физичка хемија 

(основне академске студије) и 
Електрохемијске методе (мастер 
академске студије), на Факултету 

за физичку хемију и Физичка 
хемија 1 (основне академске 
студије, студијски програм 

Хемија, на Хемијском факултету)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука; научни, односно стручни радови 
објављени у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју 
се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању. Остали услови 
утврђени одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Правилника о критерију-
мима за избор у звања наставника и сарадника на 
Факултету за физичку хемију и Статутом 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, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Сурдологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука 
специјалне едукације и рехабилитације; да кандидат 
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), као и 
Статутом Факултета за избор у звање доцента. Доку-
мента која је потребно доставити: пријава на конкурс, 
биографија, библиографија, оверене копије диплома, 
извод из матичне рођених, држављанство и потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истрагом. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

тел. 011/261-6915, 011/316-2680

Наставник фазичког васпитања

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломира-
ни педагог физичке културе; професор физичке кул-
туре; професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор физич-
ког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани 

професор физичког васпитања кинезитерапије - мас-
тер; мастер професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и кинезитера-
пије (према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији, „Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017). У радни однос на место наставника може да 
буде примљено лице под условом: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да 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, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштамшаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице потребно је да 
кандидат достави: кратку биографију (CV) и податке 
о свом професионалном развоју (портфолио), овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме; уверење да није осуђиван - оригинал 
не старији од 6 месеци; оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС - не старије од 6 месеци; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика о програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и и здрав-
ствену способност за рад са ученицима - лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о раду. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непот-
пуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни 
формулар са свим конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну 
област Телекомуникације

Ванредни професор за ужу 
научну област Физичка 

електроника
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Телекомуникације

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Физичка електроника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 

високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 
Статутом Електротехничког факултета, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Правилником о изменама и допунама Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником о 
избору у звањe наставника и сарадника Електротех-
ничког факултета у Београду, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Физичка електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 
Статутом Електротехничког факултета, Правилником 
о избору у звањe наставника и сарадника Електро-
техничког факултета у Београду у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан 
услов: предмети уже научне области за које се тражи 
просечна оцена: Физичка електроника чврстог тела, 
Микроелектроника и наноелектроника, Полупро-
водничке квантне наноструктуре, Наноелектронске 
направе, Микроелектромеханички системи.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија са списком 
објављених радова, копија дипломе, односно уве-
рења које важи до издавања дипломе и уверење о 
држављанству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу 
научну област Скандинавска 

лингвистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду. Кандида-
ти подносе и потписану Изјаву о изборности Образац 
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Кандидати под-
носе пријаву са биографијом, оверену фотокопију 
дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи 
или рeшења о признавању страних високошколских 
исптава о одговарјућој стручној спреми, списак радова 
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству, на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 41

Учитељ
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: диплома мастер учитељ, држављанин Репу-
блике Србије. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијим 
доставити на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
за наставника средње стручне школе из подручја 
рада трговина, угоститељство, туризам за педагога 
и психолога стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне мултидисциплинарне тран-
сдисциплинарне 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 по прописима који су уређивали високо 
образовање од 10 септембра 2005 године; лица из ста-
ва 1 тачка 1) поддачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу пред-
мета; 2. да има дозволу за рад наставника васпитача 
и стручног сарадника; 3. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. да 
има психичку, физичку и здравствену споспобност за 
рад са децом и ученицима; 5. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 
примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 6. да 
није осуђивано правоснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом о основима система образо-
вања и васпитања; 7. да има држављанство Републике 
Србије; 8. да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе у два примерка: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту за рад наставника 
васпитача и стручног сарадника; доказ о држављан-
ству; доказ да има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело; доказ да није осуђен правоснажном пресудом 
за привредни преступ утврђен законом о основима 
система образовања; доказ да се против њега не води 
кривични поступак; потврда о радном стажу; доказ о 
познавању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (уколико кандидат није стекао средње више 
или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра о раду кандидата (извештај просветог саветника); 
биографски подаци са прегледом кретања у служби. 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе дужно је да 
достави резултате стручно педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Сви наведени 
докази саставни су део пријаве на конкурс морају бити 
оверени и не могу бити старији од шест месеци. Прија-
ва на кнкурс са потребном документацијом доставља 
се на горенаведену, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора“. Ближе информације могу се доби-
ти од комисије за избор директора, путем телефона 
011/2607-200/100.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Војно машинство - системи 
наоружања 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 118 
Статута Машинског факултета. 

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Математика
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 118 
Статута Машинског факултета. 

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Шинска возила
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 118 
Статута Машинског факултета. 

Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Опште 

машинске конструкције
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84. 
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута 
Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној 
форми: биографију, оверене копије диплома сте-
чених у земљи или решења о признавању страних 
високошколских исправа о одговарајућој стручној 
спреми, списак радова и сепарате објављених радо-
ва и потписану Изјаву о изворности (преузети са сај-
та Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-
obrazac5.doc). Биографију и списак радова доставити и 
у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Бео-
град 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТАРИНА НОВАК“

11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 011/33-47-633 

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са одсуства 

дужег од 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17); да имају психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017); доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

 НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/ 3950-867

Ванредни професор за ужу 
научну област Електронско 

пословање
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је прет-
ходне степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање 8, односно које има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука; има научне,однос-
но стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама; има и више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија, патент ориги-
нални метод и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за ужу научну област 
за коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; способ-
ност за наставни рад. Кандидати уз пријаву треба да 
приложе: диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области, 

Наука и образовање
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биографију, списак радова и саме радове. Услови за 
избор прописани су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Униве-
зитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету. Сви прилози дос-
тављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

БОР

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава бб

тел. 030/585-650

Наставник музичке културе
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2) знање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 3) поседовање држављанства Републике 
Србије; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима. Докази 
о испуњености услова из тачака 1 до 4 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 5 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга 
лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад); уверење о неосуђива-
ности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријаве 
послати на горенаведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/585-
650, од 9 до 13 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 „ВИДОВДАН“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 019/422-490

Наставник - дефектолог
за први циклус основног образовања 

и васпитања

Наставник - дефектолог
за други циклус основног 
образовања и васпитања

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања кандидат мора 
да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педа-
гошких наука или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потписана пријава 
са биографијом; попуњени пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и техн. развоја; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће кандида-
ти бити обавештени на адресе које су навели у својим 
пријавама. По пријему резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са 
кандидатима са листе обавити разговор у просторија-
ма школе, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну обављања разговора бити обавештени на бројеве 
телефона које су навели у својим пријавама. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-

ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској 
управи или суду), неће бити разматране. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплине, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области из области 
педагошких наука (кандидат мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); кандидат 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 пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. Дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, да поседује дозволу за рад наставни-
ка, односно стручног сарадника, да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани директор 
који нема положени испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност) и да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 став 1 и 2 овог закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 
овог закона за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
10 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
То лице мора поседовати одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену копију уверења 

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (нови образац у оригиналу 
или овереној копији); доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања; потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања, тј. 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о знању језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку, кандидат доставља писмени доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; радну биографију, оквир-
ни план рада за време мандата; потврду о обуци и 
положеном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеној обуци и испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, 
јер програм обуке за директора школе и Правилник о 
полагању испита нису донети, па ће изабрани канди-
дат бити у обавези да положи испит за директора у 
законском року); лекарско уверење. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи радну биографију и 
све доказе о испуњености услова за избор чије се при-
лагање тражи. Докази о одговарајућем образовању, 
неосуђиваности, држављанству Републике Србије, о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности и знању српског језика, саставни су део пријаве 
на конкурс. Уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријавље-
ним кандидатима који испуњавају услове конкурса. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или препорученом поштом на 
адресу школе - са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа - васпитачки смер; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), доказ о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, радну 
биографију (CV). Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1

тел/факс: 019/85-480, 85-039
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Наставник хемије
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана 

(до повратка са функције), са 20% 
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017), као и према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС” - Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017 и 3/2017), стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то на студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета или на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице мора да има заврше-
не студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Помоћни радник
на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), I степен стручне спре-
ме. 

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз попуњен пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете) кандидат доставља: уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, а за радно место наставни-
ка хемије и доказ о стеченим знањима из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно да је лице у току студија 
положило испите из педагогије и психологије или уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; уверење МУП-а о неосуђиваности, не ста-
рије од шест месеци; доказ о знању језика на којем 
се остварује васпитно-образовни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад). Кандидат за рад-
но место наставника хемије доставља и оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита). 
Пријаве са доказима о испуњавању услова предају се 

непосредно школи или препорученом пошиљком, са 
назнаком “За конкурс”. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Документа која се прилажу морају 
бити оригинална или у овереној фотокопији. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Документација се не враћа.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

информатике
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства дужег од 60 
дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик (образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику).

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1) и 3) - 
5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на телефон 
032/515-0664.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У  
ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Конструкционо машинство
на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор технич-
ких наука или докторат наука из уже научне области 
за коју се наставник бира. Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета тех-
ничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву при-
ложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној 
спреми, списак научних и стручних радова, као и саме 
радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) и чл. 124е став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - Избори 
у звања - Документи за заснивање радног односа и 
стицање звања наставника), утврђена је обавеза кан-
дидата да релевантна документа која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правил-
ника о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
доставља у електронском облику, на начин утврђен 
овим упутством. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу Факултета тех-
ничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 311-108
e-mail: muzica@eunet.rs

www.muzickaskolacacak.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), односно да 
има одговарајуће образовање за наставника музич-
ке школе, подручје рада Култура, уметност и јавно 
информисање, за педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
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; да испуњава усло-
ве за наставника музичке школе за предмете који се 
изучавају у оквиру плана и програма музичке школе, 
односно за педагога и психолога школе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да има дозволу за рад; да има обуку и положен испит 
за директора; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, односно десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; знање 
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни 

рад. Кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од ступања 
на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке са прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци за наставника, педагога или 
психолога; потврду о радном искуству - доказ да канди-
дат има најмање осам година радног стажа у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, односно десет година 
рада за кадидата који има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом у 
ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за избор директора; потврду - уверење о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); доказ о положеном 
испиту за директора установе (лиценца за директоре); 
извештај просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уко-
лико нема, кандидат доставља краћу изјаву на окол-
ност разлога недостављања извештаја); свој програм 
рада за наредни мандатни период; остала документа 
за рад која кандидат сматра да су од утицаја на доно-
шење одлуке о избору; уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Комисија за избор директора извештај о спро-
веденом поступку доставља Школском одбору у року 
од осам дана од дана завршетка поступка, а Школски 
одбор сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и предлог за избор директо-
ра доставља министру у року од осам дана од дана 
достављања извештаја Комисије. Министар у року од 
30 дана пријема наведене документације врши избор 
директора и доноси решење о његовом именовању, о 
чему ће школа обавестити лица која су се пријавила 
на конкурс. Пријаву са доказима о испуњености услова 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава 
на конкурс за директора школе” поштом или лично у 
секретаријату школе.

ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
студент докторских студија у одговарајућој научној 
области који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 или магис-
тар наука у истој научној области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације и који показује смисао за 
наставни рад. Поред наведених услова кандидати тре-
ба да испуњавају и друге услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. 
Пријава на конкурс треба да садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, податке о 
радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: био-
графију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак 
научних и стручних радова, као и саме радове и доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017) и чл. 124е став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставити на горена-

ведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35250 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник математике
са 88,8% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета 

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да 
је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): (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, тран-
сдисциплинарне 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 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтач-
ка (2) одељка „Услови” мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предмета; да 
има степен и врсту образовања у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16 и 2/17); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту), кратку биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати 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 стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне 

Наука и образовање
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службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на 
адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35254 Поповац. Лице 
за контакт: Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

КИКИНДА

ОШ “ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”
23314 Руско Село, Братства јединства 117

тел./факс: 0230/458-602

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: могу се пријавити кандидати који испуњавају 
услове предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
следеће услове: да су држављани Републике Србије; 
да имају одговарајуће образовање: А) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне и трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка или специјалистичке струковне студије, Б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседују дозволу за 
рад; да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; да су савладали обуку 
и да имају положен испит за директора установе; нај-
мање 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 малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело 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; непостојање 
наредбе о спровођењу истраге, потврђене оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом; неосуђуваност правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности. 

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби 
и биографским подацима и предлогом рада директора 
школе, кандидат подноси следећа документа, којима 
доказује испуњење тражених услова: а) уверење о 
држављанству; б) извод из матичне књиге рођених; 
ц) диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију); д) уверење/потврду из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављањемалолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; е) уверење/потврду из 
надлежног привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; ф) уверење/потврду из надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 

доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена кривична 
дела; г) лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима не старије 
од 6 месеци; х) потврду о навршеним годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпитања; и) 
уверење о положеном испиту за директора установе (с 
обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора школе); 
ј) уверење о положеном стручном испиту или поло-
женој лиценци за наставника или стручног сарадника 
(оригинал или оверена фотокопија). Документацију 
која се доставља уз пријаву (под: а, б, д, е, ф, г, х, 
и), кандидат доставља у два примерка (један приме-
рак чини оригинал или фотокопија наведене докумен-
тације коју је оверио јавни бележник не старије од 6 
месеци, а други примерак документације кандидат 
доставља у обичној фотокопији оверених примерака). 
Документацију која се доставља уз пријаву (под: ц, ј 
), кандидат доставља у два примерка (један приме-
рак чини оригинал или оверена фотокопија, а други 
примерак документације кандидат доставља у обичној 
фотокопији оверених примерака). Уколико је диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал 
или оверена фотокопија). Поред наведеног, кандидат 
треба у пријави да наведе краће биографске податке 
о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као директор. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/458-602. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс - за избор директора, не отва-
рати”.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
23312 Банатско Велико Село

Омладинска 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Могу се пријавити кандидати који испуњавају 
услове предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
као и следеће услове: да су држављани Републике 
Србије; да имају одговарајуће образовање: А) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), 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 интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне и трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка или специјалистичке струковне студије; Б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседују дозволу за 
рад; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да су савладали обуку и да 
имају положен испит за директора установе; најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да поседују 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 малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело 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; непостојање 
наредбе о спровођењу истраге, потврђене оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са 
законом; неосуђуваност правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности.

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби 
и биографским подацима и предлогом рада директора 
школе, кандидат подноси следећа документа, који-
ма доказује испуњеност тражених услова: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци или оверену 
фотокопију уверења о држављанству); извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење/потврду из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављањемалолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење/потврду из 
надлежног привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; уверење/потврду из надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге,поврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела; лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци); потврду о навршеним годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања; уве-
рење о положеном испиту за директора установе (с 
обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора 
школе); уверење о положеном стручном испиту или 
положеној лиценци за наставника или стручног сарад-
ника (оригинал или оверена фотокопија). Документа-
цију која се доставља уз пријаву кандидат доставља 
у два примерка - један примерак чини оригинал или 
фотокопија наведене документације коју је оверио 
јавни бележник (не старије од 6 месеци), а други при-
мерак документације кандидат доставља у обичној 
фотокопији оверених примерака. Уколико је диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму  одговарајуће високошколске уста-
нове. Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал 
или оверена фотокопија). Поред наведеног кандидат 
треба у пријави да наведе краће биографске податке 
о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као директор. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
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неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/451-408. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФЕЈЕШ КЛАРА”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и следеће услове: да су држављани Репу-
блике Србије; да имају одговарајуће образовање: А) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: а) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука или специјалистичке струковне студије; 
Б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да поседују 
дозволу за рад; да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да су савладали 
обуку и да имају положен испит за директора уста-
нове; најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да поседују психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело 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; непостојање наредбе о спровођењу истраге, 
потврђене оптужнице којој није претходила истрага 
или доношење решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела, непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; неосуђуваност пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности.

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби 
и биографским подацима и предлогом рада директора 
школе, кандидат подноси следећа документа који-
ма доказује испуњеност тражених услова: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци или оверену 
фотокопију уверења о држављанству); извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење/потврду из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење/потврду из 
надлежног привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; уверење/потврду из надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, поврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 

доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела; лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци); потврду о навршеним  годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпитања; 
уверење о положеном испиту за директора установе 
(с обзиром да Министарство просвете није организо-
вало полагање испита за директора установе, пријава 
која не буде садржала наведени документ неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора 
школе); уверење о положеном стручном испиту или 
положеној лиценци за наставника или стручног сарад-
ника (оригинал или оверена фотокопија). Документа-
цију која се доставља уз пријаву кандидат доставља 
у два примерка ( један примерак чини оригинал или 
фотокопија наведене документације коју је оверио 
јавни бележник, не старије од шест месеци, а други 
примерак документације кандидат доставља у обичној 
фотокопији оверених примерака). Уколико је диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму  одговарајуће високошколске уста-
нове. Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал 
или оверена фотокопија). Поред наведеног кандидат 
треба у пријави да наведе краће биографске податке 
о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као директор. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/400-500. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе.

ОШ „СВЕТИ САВА”
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/500-774

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и следеће услове: да су држављани Репу-
блике Србије; да имају одговарајуће образовање: А) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: а) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука или специјалистичке струковне студије; 
Б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да поседују 
дозволу за рад; да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да су савладали 
обуку и да имају положен испит за директора уста-
нове; најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да поседују психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело 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; непостојање наредбе о спровођењу истраге, 
потврђене оптужнице којој није претходила истрага 
или доношење решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела, непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; неосуђуваност пра-
воснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности.

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у 
служби и биографским подацима и предлогом рада 
директора школе, кандидат подноси следећа доку-
мента, којима доказује испуњавање тражених усло-
ва: уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству) не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); диплому о стеченој 
стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење/потврду из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; уверење/потвр-
ду из надлежног привредног суда да кандидат није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 6 месеци; уверење/
потврду из надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге,поврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, не старије од 6 
месеци; лекарско уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима, не старије 
од 6 месеци; потврду о навршеним годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања; уве-
рење о положеном испиту за директора установе (с 
обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која 
не буде садржала наведени документ неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора шко-
ле); уверење о положеном стручном испиту или поло-
женој лиценци за наставника или стручног сарадника 
(оригинал или оверена фотокопија). Документацију 
уз пријаву кандидат доставља у два примерка (један 
примерак чини оригинал или фотокопија наведене 
документације, коју је оверио јавни бележник, а други 
примерак документације кандидат доставља у фото-
копији оверених примерака). Уколико је диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал 
или оверена фотокопија). Поред наведеног кандидат 
треба у пријави да наведе краће биографске податке 
о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као директор. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 
0230/500-774. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс за избор директора - не отва-
рати”.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Оглас објављен 29.01.2018. године у публикацији 
„Послови“ (број 763), за радно место асистента, 
исправља се у делу услова, где у ставу V стоји: под 
тачком 4 „завршена здравствена специјализација из 
интерне медицине“, а исправно треба да гласи: одго-
варајућа здравствена специјализација. Остали услови 
огласа остају непромењени.

ОШ „5. ОКТОБАР“
Крушево

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образо-
вања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: високо образовање стече-
но на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
науке, односно стручне области или области педагош-
ких наука, у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија првог степена из научне области, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе (лиценце) за рад наставника; 
поседовање лиценце за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; познавање српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које уз 
испуњеност осталих горенаведених услова има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 истог Зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву 

на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству 
(оригинал или фотокопија уверења о држављанству, 
не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију докумената о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; оцену 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), а уколико 
се на конкурс јавило лице које је претходно обавља-
ло дужност директора школе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оверену фотокопију лиценце 
за директора школе (ако је кандидат поседује); доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о томе 
да се против кандидата не води кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптуженог предлога; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима; радну биографују са доказима о струч-
ним и организационим способностима; оквирни план 
рад за време мандата. Конкурсна документација се 
доставља на адресу: ОШ „5. октобар“ Крушево, 38420 
Драгаш, поштом или лично у канцеларији секретара 
школе, сваког радног дана од 8 до 14 часова, са назна-
ком „За конкурс за избор директора“ и основним пода-
цима лица које документацију предаје.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73 
тел. 034/6842-324

Васпитач
3 извршиоца

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - УС), испуњава и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије и специјалистичке 
струковне студије) и студије у трајању од три годи-
не или више образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17). Уз пријавни 
формулар кандидати треба да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но 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 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ да 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику; 
доказ да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом, са назнаком „За конкурс”, на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КАРАЂОРЂЕ” 

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему према чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17) и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству РС не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (нови образац); доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар са доказима о испуњавању 
услова конкурса може се поднети лично или поштом 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу школе: Основна школа “Карађорђе” 34310 
Топола, Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна оба-
вештења је 034/6811-003. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, 

Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник математике
у издвојеном одељењу школе у 
Брзану, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр: 88/17) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министартства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије или пси-
хологије; уверење из МУП-а из казнене евиденције 
и доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но васпитни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ под 
тачком 4 - образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве доставити на горенаве-
дену адресу или предати лично школи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона: 034/6841-402.

ОШ “МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац,
Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
са 77,77% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања, 
физичког и здравственог 

васпитања и изабраног спорта
са укупно 40% радног времена, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017) и то: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 
3/17); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни 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 њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе траженог степена и врсте образовања, 
односно уверења - ако диплома није издата); уколи-
ко кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон), радно место на које кандидат конкури-
ше. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 

са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неове-
реном документацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом са 
назнаком “За конкурс за радно место__________” 
доставити на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу 

научну област Фармакологија и 
токсикологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за 

ужу научну област Физикална 
медицина и рехабилитација

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.  

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама 
закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је доставити и: биографију, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација, а за кандидате који 
су у радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагош-
ком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком 
о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. 
rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_
Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата 
да релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и избор-
них елемената прописаних чланом 8, Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац

Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Интерна 

медицина
на одређено време 3 године

Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Судска 

медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8, уписане докторске 
академске студије и завршена одговарајућа специја-
лизација. Услови утврђени одговарајућим одредбама 
закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета: http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса 
сви кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску-CD). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Квантна физика 

у Институту за физику Факултета, на 
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области физичких наука. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 
88/17), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за избор 
наставника факултета и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој струч-
ној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су при-
хваћени за објављивање до момента пријаве на кон-
курс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”

34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
се пријавити кандидат који поред општих услова за 
пријем у радни однос утврђених у закону испуњава и 
следеће посебне услове: да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017); да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр.88/2017); да испуњава услове из 
члана 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 ).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, потврду о радном искуству, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, уверење да 
није осуђиван за кривична дела која онемогућавају 
рад у просвети, уверење о држављанству. Поред наве-
деног кандидат треба у пријави да наведе биографске 
податке са кратким прегледом кретања у досадашњој 
служби као и податке о стручном усавршавању и орга-
низационим способностима (план активности за уна-
пређење рада школе). Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу: Основна 
школа „Сестре Радовић“, 34312 Белосавци.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
37257 Падеж

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, за рад 
у матичној школи у Падежу, на 

одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Глобару, на одређено време, замена 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, односно стручну спрему према чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017) и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017); да је држављанин Републике Србије (доста-
вити и извод из матичне књиге рођених); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потврду о неосуђиваности 
доставља кандидат. Уз пријаву доставити оригинале 
или оверену копију докумената издатих од надлежних 
органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење 
се доставља по коначности одлуке о избору. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се у року од 8 

дана од дана објављивљња конкурса, на адресу: ОШ 
„Васа Пелагић“, 37257 Падеж. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ“

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

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
чл. 39 тачка 2 Закона о предшколском образовању и 
васпитању, односно одговарајуће више образовање, 
односно високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од три године или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спец. академ-
ске студије или специјал. струковне студије), васпитач; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
матичне књиге рођених, доказ о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потврду да лице 
није осуђивано за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система васпитања 
и образовања, лекарско уверење о психофизичкој и 
општој здравственој способности се доставља након 
доношења одлуке о избору кандидата. Пријаве слати 
на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “СВЕТИ САВА”
37265 Бачина, Маршала Тита бб

тел. 037/794-416

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) 
и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015), односно 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 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, 
за педагога или психолога школе; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 наведеног закона, 
дужност директора основне школе може да обавља и 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 

Наука и образовање
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став 3 истог закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и сручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; то лице мора поседовати одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке студије), 
студијама у трајању од три године или више образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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; да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није предходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; да зна српски језик; да има држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и прегледом програма 
рада школе, доказ о стеченом образовању (оригинал 
или оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат доставља 
оригинал писани доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 
месеци), потврду о радном стажу (оригинал), 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 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 (уверење/потврду из 
МУП-а, оригинал или оверену фотокопију не старије 
од шест месеци); потврду или уверење из надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела (оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 
месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду (оригинал 
или оверена фотокопија); потврду о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (оригинал или ове-
рена фотокопија). Пријава која не садржи уверење о 
положеној обуци и испиту за директора школе неће 
се сматрати непотпуном, јер програм обуке за дирек-
тора и правилник о полагању испита нису донети, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у законском року. Кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора школе дужан је да 
достави доказ о резултату стручно-педагошког наџора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава 
на конкурс обавезно мора да садржи податке о кан-
дидату (име, презиме, адреса пребивалишта, однос-

но боравишта, контакт телефон, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
побликацији „Послови”, не рачунајући дан објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за директора школе”. Документација се може достави-
ти лично или поштом, на адресу школе. Школа нема 
обавезу да кандидатима враћа документацију. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 037/794-416.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 11
тел. 037/411-770

Домар

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о раду за 
заснивање радног односа (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС); средња 
стручна спрема електротехничке струке, положен курс 
противпожарне заштите; обука о стручној обуци за 
службеника обезбеђења. Кандидати подносе пријаву 
и оверене копије следеће документације: пријаву на 
оглас, кратку биографију са контакт подацима (адре-
са, телефон и имејл; диплому средње школе о стече-
ном образовању одговарајућег смера; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (датум 
издавања не старији од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(датум издавања не старији од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном кур-
су противпожарне заштите; потврду о обучености о 
завршеној обуци за службеника обезбеђења; лекар-
ско уверење као доказ о здравственој споспбности за 
послове за које се заснива радни однос. Пријаве се 
подносе лично на писарницу Дома ученика средњих 
школа Пане Ђукић Лимар” или препоручено поштом 
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Коначну одлуку о избо-
ру кандидата донеће директор Дома ученика средњих 
школа “Пане Ђукић Лимар”.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: да има одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) и члану 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр.88/2017), професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
стекне ово образовање у року од једне године, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику) - доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: пријавни формулар који попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са 
документацијом; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне рођених, оригинал или фотокопију; уве-
рење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности 
кандидата, оригинал; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми; потврда одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу шко-
ле лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16203 Вучје, 29. новембра 10
016/3427-124

Наставник биологије
са 65% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
послова помоћника директора, а 
најкасније до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да имају школску спрему прописану 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у oсновној школи; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство РС; да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о посе-

Наука и образовање
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довању држављанства РС (уверење о држављанству); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности лица; доказ о одговарајућем образовању (ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад); 
радну биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос) - пожељно. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована решењем директора. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из чл. 154 
ст. 6 ЗОСОВ и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве се могу предати непосредно послода-
вцу или поштом на адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе или на 
телефон: 016/3427-124.

ГИМНАЗИЈА
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник филозофије
са 55% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да има одгова-
рајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 истог Закона као 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
15/13, 11/16, 2/17, 11/17); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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 српки језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс се достављају докази 
о испуњености услова: диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о неосуђиваности, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод 
из матичне књиге рођених/ документа се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији; Уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована одлуком директора дел. број 170 
од 19.02.2018. године. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће 
се у складу са чланом 154 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона: 016/212-218.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Оглас објављен 15.11.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: васпитач на 
одређено време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у млађој васпитној групи у објек-
ту „Лане” у Лозници.

НИШ

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш,

Генерала Милојка Лешјанина 49а
тел. 018/254-066

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
- УС и 113/17), испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017) и то ако: има одговарајуће образовање; 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 кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико је образовање завршено на страном језику). 
Поред наведеног, кандидат мора да испуњава и усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), којим 
је прописано да послове наставника разредне наставе 
може да обавља: професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 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. Уз пријавни формулар кандида-
ти су дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; уверење о неосуђи-
ваности; личну биографију (CV). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу 
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„InJob“ Београд 

11000 Београд
e-mail: edukacija.nis@injob.rs

Предавач немачког језика
са 50% радног времена, за рад 
у Нишу, на одређено време до 3 

месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Телефон за контакт: 065/880-7037.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Послове васпитача у предшколској устано-
ви може да обавља лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три годи-
не, вишим образовањем, односно са одговарајућим 
средњим образовањем. Лице треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник”, бр. 88/2017) и то 
да: има одговарајуће образовање (одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена, студија-
ма другог степена, студијама у трајању од три годи-
не, вишим образовањем, односно са одговарајућим 
средњим образовањем); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одизимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно - васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: потпуну личну и радну био-
графију, са адресом и контакт телефоном; диплому о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног фор-
мулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у делу: Ново 
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc). 
Кандидати подносе документа у оригиналу или у ове-
реној копији (не старије од шест месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се на наве-
дену адресу установе, са назнаком „Конкурс за васпи-
тача” или се непосредно предају у установи, радним 
даном од 07.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматарање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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СТРУЧНА ШКОЛА
“ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2

тел. 018/821-010

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 

ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског боловања

Наставник географије
са 20% радног времена, на одређено 

ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и врсту стручне спреме прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Службени гласник РС”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, исп. 13/2016 и 2/2017). 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати 
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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Образовање из става 1 наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кан-
дидат треба да има: психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је дужан да обавезно достави: пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о одго-
варајућем високом образовању; оверену фотокопију 
дипломе траженог степена и врсте образовања; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија који није старији од 6 месец); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија 
који није старији од 6 месеци); доказ да није осуђиван 
за горенаведена дела (не старији од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија). Лекарско уверење (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се директору школе на 
број телефона: 018/822-988.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац
тел. 018/887-055

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно високо образовање стечено: на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога 
или психолога. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; поседовање дозволе за 
рад (лиценце) за наставника, педагога или психолога; 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (узеће се у обзир да није донет 
подзаконски акт о полагању испита за директора, али 
ће изабрани кандидат бити у обавези да исти поло-
жи у законском року, након што Министар просвете, 
науке и технолошког развоја донесе одговарајући 
подзаконски акт); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико се на конкурс јавило лице које 
је претходно обављало дужност директора установе; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима; да није покренута истра-
га нити да је подигнута оптужница за кривична дела 
из надлежности суда; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности или других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом 
образовању). Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора устано-
ве; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (искључиво на новом обрасцу са холо-
грамом, оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); уверење суда да није покренута 
истрага нити да је подигнута оптужница (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење 
полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора (за лице које 
је претходно обављало дужност директора установе); 
преглед кретања у служби са биографским подацима; 
доказе о стручним и организационим способностима. 
Рок за пријаву: 15 дана. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве сла-

ти на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурсној 
комисији”. Учесници конкурса биће позвани на разго-
вор од стране конкурсне комисије, по истеку рока за 
пријаву на конкурс. Кандидати/учесници конкурса ће 
бити обавештени о избору директора и његовом име-
новању од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја.

НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

тел. 020/811-160

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање): поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, високо образовање стечено: на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије, студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, или основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; поседовање дозволе за рад (лиценца) настав-
ника; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српс-
ког језика и језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запустање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвљење, кривично дело примање мита или 
давање мита, 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, и да за кандидате није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
непостојање дискриминаторског понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; поседовање лиценце за директора школе, кан-
дидат који не поседује лиценцу може бити изабран 
али је дужан да је положи у року од 2 године. Мандат 
траје 4 године, рачуна се од дана ступања на дужност. 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”, 
у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса. 
Уз пријаву кандидат подноси: уверење о држављан-
ству; оверен препис дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис уверења о положеном стручном испи-
ту, испиту за лиценцу, односно положеном испиту за 
директора; потврду о радном искуству, са подацима о 
пословима и задацима које је обављао; преглед кре-
тања у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата и оцену спољашњег вредновања - 
само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора (извештај просветног саветника) - необа-
везно; оверен препис лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). Бла-
говременом пријавом сматра се она која је предата у 
року утврђеним конкурсом. Уколико је пријава преда-
та препоручено путем поште, тада се као дан пријема 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако 
је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве 
недеља или други нерадни дан, рачуна се дан прије-
ма пошиљке од стране поште. Под потпуном пријавом 
сматра се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове назна-
чене у конкурсу. Кандидати ће бити обавештени о 
одлуци Школског одбора у року од 8 дана од дана име-
новања. Ближа обавештења се могу добити у управи 
школе и путем телефона 020/811-160.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб

тел. 020/384-873

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 13.12.2018. године

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 11.01.2019. године

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
31.12.2018. године

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог који 

је распоређен на послове помоћника 
директора, односно до 31.08.2018. 

године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) да 
имају одговарајуће образовање, 2) да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 
5) да знају 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 да кандидат има 
одговарајуће образовање, да није осуђиван правос-
нажном пресудом, да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски и босански језик - морају бити 
саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здраствене спосбности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора. Наставник мора да има одговрајуће образовање 
сходно чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Знање српског и босанског језика канди-
дат доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем српског и босанског језика или да је кан-
дидат положио испит из наведених језика по програму 
одговарајуће високошколске установе сходно чл. 141 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
У погледу степена и врсте образовања, потребно је да 
кандидати имају одговарајуће високо образовање и 
врсту обраовања сходно Правилнику о степену и врсти 

образовања наставника и стучних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС” број 11/12, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017) и Правил-
ника о организацији и систематизацији радних места 
у ОШ ”Ћамила Сијарића“број 19 од 16.09.2014 чије 
одредбе нису у супротности са Правиликом. Потреб-
на документа: оригинал или оверена копија дипломе, 
односно уверење, којим се доказује одговарајуће висо-
ко образовање, оригинал уверења о држављанству не 
старије од 6 месеци, 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 које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика и босанског језика сходно члану 141 
Закона о основама система обраовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Информације се могу добити у школи. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Рок за доставу пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”.

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

тел. 020/320-417

Наставник ликовне културе
за 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник физике
за 20% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене која се 
налази на породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/17): 1) да имају одговарајуће 
образовање, 2) да имају психичку, физичку и здрастве-
ну 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 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања доказује се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о 
испуњености услова из става 1 тачка 1, 3 и 5 члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
подносе се упријаве на конкурс, а из става 1 тачка 2 
овог члана пре закључивања уговора о раду. Потреб-
на документа: оригинал или оверена копија дипло-
ме, односно уверење, којим се доказује одговарајуће 
високо образовање; оригинал уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; оригинал извод из матич-
не књиге рођених не старије од 6 месеци; доказ којим 
се доказује познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (понавање српског и босан-
ског језика) сходно члану 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“ бр. 88/17), уверење да кандидат није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације се могу добити у школи. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за доставу 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/54-03-165

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 02.12.2018.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 20.02.2018.године

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 28.11.2018.

Наставник немачког језика
са 33% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
04.12.2018. 

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, односно 

до 31.08.2018. 

Наставник историје
са 50% радог времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
12.11.2018.

Наставник српског језика
са 80% радог времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, односно до 
21.06.2018. 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17), и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, и 3/17) 
за рад на радном месту наставника разредне наставе, 
наставника математике, наставника историје и настав-
ника српског језика, односно у складу са Правилником 

Наука и образовање
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о степену и врсти образовања и наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад 
на радном месту наставника немачког језика; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену копију); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима који су 
важили до 10. септембра 2005. године доставља ове-
рену фотокопију дипломе са основних студија и ове-
рену фотокопију диломе са мастер студија); уверење 
из МУП-а, из казнене евиденције, не старије од шест 
месеци. Доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - не ста-
рије од шест месеци, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребним 
докуметима слати на адресу: ОШ “Меша Селимовић”, 
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб, са назнаком 
“За конкурс ___________(уписати назив радног места 
за које се конкурише)”, или лично доставити управи 
школе. Кандидат који не испуњава услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образовања, 
одговарајућег високог образовања, прописаног зани-
мања (стручног назива) и чије пријаве буду непотпуне 
(не садрже сва тражена документа прописана конкур-
сом) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. Рок 
за доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

Нови Сад 

Расписује конкурс за избор у звање и на радно место 
наставника и избор у звање сарадника

1) Редовни професор за област 
ликовних уметности, ужа област 

Нови ликовни медији
2 извршиоца

2) Ванредни или редовни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (обоа)

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

3) Ванредни или редовни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Дувачки 
инструменти (хорна)

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

4) Ванредни или редовни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Клавир 
(корепетиција)

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

5) Ванредни или редовни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Камерна 
музика

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

6) Ванредни или редовни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Теоријско 
уметнички музички предмети

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

7) Ванредни или редовни 
професор за област ликовних 

уметности, ужа област 
Сликарство

на одређено време од 5 година или 
на неодређено време

8) Ванредни професор за област 
драмских уметности, ужа област 

Дизајн светла
на одређено време од 5 година 

9) Ванредни професор за област 
музичке уметности, ужа област 

Дириговање
на одређено време од 5 година 

10) Доцент или ванредни 
професор за област музичке 

уметности, ужа област Клавир
на одређено време од 5 година 

11) Доцент или ванредни 
професор за област ликовних 

уметности, ужа област 
Сликарство

на одређено време од 5 година 

12) Доцент или ванредни 
професор за област драмских 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (на мађарском 

наставном језику)
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година 

13) Доцент или ванредни 
професор за област драмских 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине

на одређено време од 5 година 

14) Доцент за област музичке 
уметности, ужа област Дувачки 

инструменти (фагот)
на одређено време од 5 година

15) Доцент за област ликовних 
уметности, ужа област Цртање

на одређено време од 5 година 
2 извршиоца

16) Доцент за област 
примењених уметности и дизајна, 

ужа област Сценографија
са 30% радног времена, на одређено 

време од 5 година 

17) Самостални стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа 

област Гитара

18) Виши или самостални 
стручни сарадник корепетитор за 

област Музичке уметности
на одређено време од 4 године или 

на неодређено време

19) Виши или самостални 
стручни сарадник корепетитор за 
област драмских уметности, ужа 

област Глумачке вештине
на одређено време од 4 године или 

на неодређено време

20) Виши стручни сарадник за 
област драмских уметности, ужа 
област Снимање и дизајн звука

на одређено време 4 године

21) Стручни или виши стручни 
сарадник за област ликовних 

уметности, ужа област Графика
на одређено време 4 године

22) Стручни или виши стручни 
сарадник за област драмских 

уметности, ужа област Глума (на 
мађарском наставном језику)

на одређено време 4 године

23) Стручни сарадник за област 
примењених уметности и дизајна, 

ужа област Графички дизајн
на одређено време 4 године

2 извршиоца

24) Стручни сарадник за област 
примењених уметности и дизајна, 

ужа област Дизајн ентеријера
на одређено време 4 године

25) Асистент са докторатом за 
ужу научну област Музикологија

на одређено време 3 године 

26) Асистент за ужу научну 
област Етномузикологија
на одређено време 3 године 

За раднo местo 1: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области ликовних  или  примењених уметности и 
дизајна односно високо образовање мастер акадeм-
ских студија из области ликовних или примењених 
уметности и дизајна и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За раднo местo 2: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
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студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области музичке уметности, ужа област дувачки 
инструменти (обоа) односно високо образовање мас-
тер акадeмских студија из области музичке уметности, 
ужа област дувачки инструменти (обоа) и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За раднo местo 3: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области музичке уметности, ужа област дувачки 
инструменти (хорна) односно високо образовање мас-
тер акадeмских студија из области музичке уметности, 
ужа област дувачки инструменти (хорна) и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За раднo местo 4: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област клавир однос-
но високо образовање мастер акадeмских студија 
из области музичке уметности, ужа област клавир и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом обра-
зовању.

За раднo местo 5: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област камерна музи-
ка односно високо образовање мастер акадeмских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област гудач-
ки инструменти (виолончело) и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За раднo местo 6: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област композиција 
односно високо образовање мастер акадeмских сту-
дија из области музичке уметности, ужа област компо-
зиција и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За раднo местo 7: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области ликовних уметности, ужа област сликар-
ство односно високо образовање мастер акадeмских 
студија из области ликовних уметности, ужа област 
сликарство и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању.

За раднo местo 8: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област дизајн светла односно високо образовање 
мастер акадeмских студија из области драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа област дизајн свет-
ла и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

За раднo местo 9: Општи услови: Диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област хорско дири-
говање и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. 

За раднo местo 10: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област клавир однос-
но високо образовање мастер акадeмских студија 
из области музичке уметности, ужа област клавир и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом обра-
зовању.

За раднo местo 11: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области ликовних уметности, ужа област сликар-
ство односно високо образовање мастер акадeмских 
студија из области ликовних уметности, ужа област 
сликарство и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању.

За раднo местo 12: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област глума или режија односно високо образо-
вање мастер акадeмских студија из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област глума или 
режија и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За раднo местo 13: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума односно високо образовање мастер ака-
дeмских студија из области драмских и аудиовизуел-
них уметности, ужа област глума и испуњени услови 
из члана 74 Закона о високом образовању.

За раднo местo 14: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области музичке уметности, ужа област дувачки 
инструменти (фагот) односно високо образовање мас-
тер акадeмских студија из области музичке уметности, 
ужа област дувачки инструменти (фагот) и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За раднo местo 15: Општи услови: диплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области ликовних или примењених уметности и дизај-
на односно високо образовање мастер акадeмских сту-
дија из области ликовних или примењених уметности 
и дизајна  и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању.

За раднo местo 16: Општи услови: дДиплома доктора 
уметности или магистра уметности стечена на акре-
дитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању 
из области примењених уметности и дизајана, ужа 
област сценографија односно високо образовање мас-
тер акадeмских студија из области примењених умет-
ности и дизајана, ужа област сценографија и испуње-
ни услови из члана 74 Закона о високом образовању.

Обавезни и изборни услови за радна места од 1 до 
16 утврђени су Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзите-
ту у Новом Саду за поље уметности.

За радна места од 1 до 16: у звање наставника 
(доцент, ванредни професор и редовни професор) 
може бити изабрано лице које испуњава критеријуме 
прописане чланом 74 Закона о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања наставни-
ка на универзитету донетим од стране Националног 
савета за високо образовање, Статутом Универитета 
у Новом Саду и Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзите-
ту у Новом Саду.

За радно место 17: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области музичке умет-
ности, ужа област гитара. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Законом о високом образовању и 
чланом 119 Статута Академије уметности.

За радно место 18: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области музичке 
уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом обра-
зовању и чланом 119 Статута Академије уметности.

За радно место 19: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области музичке 
уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом обра-
зовању и чланом 119 Статута Академије уметности.

За радно место 20: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област снимање и 
дизајн звука. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању и чланом 119 
Статута Академије уметности.

За радно место 21: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области ликовних 
уметности, ужа област графика. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о високом обра-
зовању и чланом 119 Статута Академије уметности.

За радно место 22: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа област глума. Канди-
дати треба да испуњавају услове утврђене Законом о 
високом образовању и чланом 119 Статута Академије 
уметности.

За радно место 23: високо образовање првог степе-
на основних академских студија из области примење-
них уметности и дизајна, ужа област графички дизајн 
или из области ликовних уметности, ужа област нови 
ликовни медији. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању и чланом 
119 Статута Академије уметности.

За радно место 24: високо образовање првог степена 
основних академских студија из области примењених 
уметности и дизајна, ужа област дизајн ентеријера и 
намешатаја. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању и чланом 119 
Статута Академије уметности.

За радно место 25: научни назив доктора наука из уже 
научне области Музикологија, смисао за наставни рад. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању и чланом 121а Статута Ака-
демије уметности.

За радно место 26: студент докторских студија из 
области Етномузикологија; сваки од претходних нивоа 
студија завршен са просечном оценом најмање 8, сми-
сао за наставни рад. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образовању и чла-
ном 121 Статута Академије уметности.

Закон о високом образовању, Статут Универзитета 
у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом 
Саду, Правилник о ближим минималним условима за 
избор у звање наставника на Универзитету у Новом 
Саду и упутство за попуњавање биографских података 
за кандидате који конкуришу за наставна звања нала-
зе се на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси“)

Наука и образовање
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Сви кандидати достављају: Пријаву на конкурс која 
мора да садржи назив радног места за које кандидат 
конкурише, списак документације коју прилаже, кон-
такт адресу, број телефона, и-мејл адресу; оверену 
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим сту-
дијама и додатке дипломи; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о 
некажњавању прибављенo искључиво од МУП-а (не 
старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или 
очитана биометријска лична карта). Осим наведене 
документације, у зависности од радног места на које 
конкуришу, кандидати достављају додатну документа-
цију, и то: 

За радна места од 1 до 16: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији „Наставници-Конкурси“) приложен у штам-
паној и електронској форми (CD) откључан и доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 
74. Закона о високом образовању и Минималним усло-
вима за избор у звање наставника за поље уметности 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и 
чланом 5 наведеног правилника.

За радна места од 17 до 24: попуњен образац био-
графских података (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси“) приложен у штампа-
ној и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 119 Статута 
Академије уметности Нови Сад.

За радно место 25: попуњен образац биографских 
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Ака-
демије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси“) приложен у штампаној и 
електронској форми (CD) и доказ о завршеним доктор-
ским академским студијама.

За радно место 26: попуњен образац биографских 
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Ака-
демије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси“) приложен у штампаној и 
електронској форми (CD),  уверење  о уписаним док-
торским академским студијама и уверење о просечној 
оцени  на претходним нивоима студија.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова достављају се искључиво 
у штампаној форми на адресу: Академија уметности, 
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У 
 НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област 
Грађанскоправну и заснивање 
радног односа на радном месту 

сарадника
при Катедри грађанскоправних 
наука, на одређено време од 3 

године 

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академ-
ске студије) са просечном оценом најмање 8,00; завр-
шене мастер академске студије са просечном оценом 
најмање 8,00; да је студент докторских студија из одго-
варајуће научне области; показује смисао за наставни 
рад. Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 88/2017), Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, диплому 
о завршеном правном факултету (оригинал или ове-
рену фотокопију), диплому или уверење о завршеним 
мастер академским студијама (оригинал или оверену 

фотокопију), доказ да је студент докторских студија, 
списак својих научних радова и по један примерак тих 
радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
21000 Нови Сад, Футошки пут 25а

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице који испуњава следеће услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.88/2017) и 
то: да је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена -(мастер академске студије, 
мастер струковане студије,специјалистичке академске 
студие) и то: студије другог степена из научне,однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог стгепена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не,односно стручне области или области педагошких 
наука; о прописима који је уређује високо образовање 
од 10.септембра 2005.године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; прошло обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року до 2 
године од дана ступања на дужност положи наведе-
ни испит у складу са условима прописаним Законом о 
основама система образовања и васпитања „Сл. глас-
ник РС“ бр .88/2017); да има дозволу за рад - лицен-
цу, односно положени стручни испит за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, и то за рад у школи; 
да има најмање 8 година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
што онемогућава рад у образовању; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
приложе следеће доказе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о 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); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); потврда о 
радном искуству, најмање 8 година у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; оригинал или фотокопија уверења 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, што онемогућава рад у образовању (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице; 
уверење о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику-потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и вас-
питања од послодавца код кога га је стекао (потврда 
мора да садржи: назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на којој је кандидат био распо-
ређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања; доказ о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама дирек-
тора установе; извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу-оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); фотокопија личне карте канди-
дата. Докази о испуњености услова из тачаке: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора уговора 
о међусобним правима и обавезама директора уста-
нове. Поред наведеног кандидат треба у пријави да 
наведе краће биографске податке и приложи: податке 
о кретању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације и начи-
на руковођења школом које би спровео као директор 
школе (програм рада) које ће изложити на Наставнич-
ком већу. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи радну биографију и све доказе о испуњености 
услова за избор чије се прилагање тражи. Уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Конкурсна комисија 
ће обавити интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир. Решење о 
именовању директора школе биће благовремено дос-
тављена свим учесницима конкурса у законом пред-
виђеном року. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној 
коверти или препорученом поштом на горе наведену 
адресу школе. Рок за предају пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОШ “ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопходна завр-
шеност студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; дозволу за рад (лиценцу) настав-
ника; лиценцу за директора школе (кандидат који ту 

Наука и образовање
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лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за директо-
ра школе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарујћег образовања.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за 
конкурс: доказ о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверена фотоко-
пија доказ о знању српског језика и језика на ком се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству; оверена фотокопија доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) - само ако је канди-
дат поседује; оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; извештај просветног савет-
ника (само за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверену фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно); уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уве-
рење о неосуђиваности - привредни суд и уверење 
о некажњавању - МУП). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе 
наведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН” 
21203 Ветерник, Краља Александра 38

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава следеће услове прописане чл. 
122, 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и 
то: да је стекло одговарајуће високо образовање: на 

студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студие), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
ултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне области 
одговарајућег предмета, односно групе предмета; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лиценцу за директо-
ра школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да кандидат има дозволу за рад - лицен-
цу, односно положени стручни испит за наставника, 
педагога или психолога, и то за рад у школи; да има 
најмање 8 година радног стажа у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да 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 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 кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године или више 
образовање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за директо-
ра школе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс приложе следеће доказе: 1) оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лицен-
ца); 3) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе (прија-
ва 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 директора школе); 4) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или ове-
рену фотокопију уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење о неосуђива-
ности из основног суда и привредног суда и уверење 
о некажњавању из казнене евиденције МУП-а), не 
старије од 6 месеци; 7) потврда о радном искуству - 
најмање 8 година у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; (потврда 
мора да садржи: назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на којој је кандидат био распо-
ређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања); 8) оверену фотокопију доказа о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање 

није стечено на српском језику; 9) оверену фотоко-
пију доказа о резултатима стручно- педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања само за 
кандидате на конкурс који су претходно обављали 
дужност директора школе; 10) оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника, ако 
кандидат поседује); 11) доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма; 12) фотокопију личне карте кандидата. Докази о 
испуњености услова из тачака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 и 12 подносе уз пријаву на конкурс, а из тачке 11 
пре закључења уговора уговора о међусобним прави-
ма и обавезама директора установе. Поред наведеног 
кандидат треба у пријави да наведе краће биографске 
податке и приложи: податке о кретању у досадашњој 
служби или радном односу, стручном и радном усавр-
шавању и оствареним резултатима у раду и предлог 
мера, организације и начина руковођења школом које 
би спровео као директор школе (програм рада) које 
ће изложити на Наставничком већу. Конкурсна коми-
сија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир. Решење о 
именовању директора школе биће благовремено дос-
тављена свим учесницима конкурса у законом пред-
виђеном року. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној 
коверти или препорученом поштом на горенаведену 
адресу школе, са назнаком “Конкурс за избор дирек-
тора школе”. Рок за предају пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 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 високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, на 
студијама у трајању од три године као и одговарајуће 
више образовање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање и 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 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: Уз пријаву на оглас са основним биографс-
ким подацима, кандидат треба да приложи доказе о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење 
из суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
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покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); уверење 
односно извод из казнене евиденције 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање и 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 за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (не старије од 6 месеци). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу установе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони 

и обновљиви извори електричне 
енергије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких 
наука. Пријаву за заснивање радног односа и избор 
у звање (навести звање, прецизан назив уже области 
и датум објављивања конкурса), краћу биографију, 
библиографију (списак радова), оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама на свим нивоима сту-
дија, дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити доказ о признавању стране високош-
колске исправе, фотокопирану или очитану личну 
карту, остале доказе о испуњености услова конкурса 
као и фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима са рецензијом, односно признатих умет-
ничких дела, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сва-
ки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање 
радног односа и избор у звање наставника треба да 
попуне електронски образац са подацима о кандида-
ту који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду 
(http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље не имејл: 
opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат 
испуњава у електронском формулару неопходно је 
приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде 
и сл. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки 
конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благо-
времене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора 
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА НОВАКОВ“

21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

Административно-технички 
референт

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
- економски техничар, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Документација која се подно-
си: пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc, крат-
ку биографију или CV, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом средњем образовању, уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), уверење из 
казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено 
од стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 
месеци). Доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази о здравственој, психичкој и физичкој 
способности подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона за васпитача или стручног 
сарадника, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука - ова лица морају имати 
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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
лица морају имати дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања; изу-
зетно, за директора може да се кандидује и васпитач 
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, лице мора имати дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању - 
обавезно, оверен препис/фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника - оба-
везно, потврду о радном искуству на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања - обавезно, доказ о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тач. 3 Закона (из суда опште надлежности, МУП-а 
и из привредног суда) - обавезно, доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству) - обавезно, извод из 
матичне књиге рођених за кандидате који су проме-
нили презиме односно име после издавања дипломе 
- обавезно, преглед кретања у служби са биографским 
подацима - необавезно, доказе о својим стручним и 
организационим способностима - необавезно. Дирек-
тора установе именује министар на период од четири 
године, уз претходно прибављену сагласност надлеж-
ног органа аутономне покрајине. Управни одбор ће 
посебном одлуком образовати Комисију за избор 
директора (даље: Комисија) која има непаран број 
чланова и спроводи поступак за избор директора, и 
то: обраду конкурсне документације, утврђује испуње-
ност законом прописаних услова за избор директора, 
обавља интервју са кандидатима и прибавља миш-
љење васпитно-образовног већа о пријављеним кан-
дидатима. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса, рачунајући оно гласило 
у коме оглас буде касније објављен. Сви кандидати ће 
писаним путем, по доношењу одговарајућих одлука по 
конкурсу, бити информисани о резултатима конкурса. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН РАДОВИЋ”

21000 Нови Сад, Ченејска 61

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Профеоср географије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Професор ликовне културе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајућа врста и степен стручне спре-
ме прописане законом; 2) да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик. Докази о испуњености услова из 
става 1, 3 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из ст. 2. прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

Наука и образовање
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ДОПУНА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 14.02.2018. 
број (764-765) се допуњава за радно место: сарад-
ник у настави за ужу научну област Информатика и 
информациони системи, у делу услова, тако да гласи: 
пољопривредни, факултет техничких наука, природ-
но-математички и економски факултет”.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ“

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203

e-mail: skolamramorak@gmail.com

Сервирка (за 27,78% радног 
времена - 12 сати недељно) и 

радник на одржавању хигијене 
(за 72,22% радног времена - 28 

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

одсуства
1 извршилац

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 75/2014), 
кандидати требају да испуњавају и услове: за послове 
сервирке IV или III степен стручне спреме, прехрам-
бене или угоститељске струке и радно искуство од 
1 године на пословима у струци, за послове радни-
ка на одржавању хигијене - завршена основна шко-
ла; 1) да имају психичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3) да су држављани Републике 
Србије. Докази о испуњености услова достављају се уз 
пријаву на конкурс и проверавају се у току рада, док се 
доказ под тачком 2 доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
и уђу у ужи избор биће упућени на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима код надлежне НСЗ. Након пријема психолошке 
процене, комисија ће обавити разговор са кандидати-
ма који испуњавају услове ради доношења решења о 
пријему у радни однос на одређено време. Конкурс ће 
бити отворен 15 дана од дана објављвања у публика-
цији НСЗ “Послови“. Пријавни формулар је доступан 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар кандидат доставља: за радно место сервирке: 
оверену диплому о завршеној школи и доказ о рад-
ном искуству; за радно место радника на одржавању 
хигијене, сведочанство о завршеној основној школи; 
извод из казнене евиденције; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци) - оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених са холограмом. Пријаве на прописаном 
обрасцу са потребном документацијом доставити у 
затвореној коверти на горенаведену адресу. На затво-
реној коверти назначити “За конкурс“, а на полеђини 
коверте презиме и име кандидата, адреса и поштански 
број. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. За ближе информације телефон: 
013/2753-203.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ”

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767/008

e-mail: osdubovac@gmail.com
web: ospredragkozic.ekomunikacije.net

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, на 
одређено време ради замене 

одсутног запослено преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање, у складу са чл. 140 и 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања; наставник, вас-
питач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање 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 предмет односно групе пред-
мета, 2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (то 
лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Изузетно, наставник јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишем 
образовањем; лице из горенаведених 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 Европс-
ким сиситемом преноса бодова; сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
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). Кандидат треба и: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тач-
ке 5 кандидат доказује дипломом у случају да је завр-
шио и стекао образовање на српском језику (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност услова). 
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 високошколске устано-
ве. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
2 изабрани кандидат подноси приликом закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Неопходно је доставити: пријавни формулар одштам-
пан и попуњен; диплому, оригинал или оверену фото-

копију која није старија од 6 месеци у тренутку под-
ношења пријаве; уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у 
тренутку подношења пријаве; доказ да кандидат није 
осуђиван 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 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; доказ да је положио испит из језика на 
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму 
одговарајуће високошколске установе (само за кан-
дидате који нису завршили и стекли образовање на 
српском језику). Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени 
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.

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”
Панчево, Браће Јовановић 103

тел. 013/316-396

Наставник физичког васпитања
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: 1) има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 2/2017); 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз одштампан пријавни формулар, који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, кандидати су дужни да приложе следећа 
документа, у оригиналу или као оверену фотокопију: 
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности, уверење о држављанству РС, диплому или 
уверење о стеченом образовању. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел./факс: 013/626-121

e-mail: osopetrovbb@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143, и чл. 
144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 - даље: Закон), Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Олга Петров” у Банатском Брес-
товцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Потреб-
на документација коју треба доставити: пријавни 
формулар, радна биографија, фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућим образовању, фотокопија уве-
рења о држављанству, доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку), извод из матичне књиге рођених, доказ да канди-
дат није лице осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (чл. 
139 став 1 тачка 3 закона). Доказ да има психофизичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са законом. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона у року од 8 дана од истека рока 
рока за пријем пријава. Кандидати из става 4 члана 
154 Закона, 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона и 
доноси решење о избору о избору кандидата у року 
од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима. 
Напред наведену документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом и радном биографијом, 
кандидати достављају лично или путем поште на 
адресу школе: Олге Петров 1, 26234 Банатски Бресто-
вац, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203

e-mail: skolamramorak@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са боловања 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду(„Сл. гласник РС” бр. 75/2014), 
кандидати требају да испуњавају и следеће услове: 1) 
да имају одговарајуће образовање из члана 139, 140, 
141 став 7 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 2) 
да имају психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да су држављани Републике Србије, 5) 
да знају српски језик, осим за кандидате који су завр-
шили одговарајуће образовање на српском језику. 
Докази о испуњености услова достављају се уз пријаву 
на конкурс и проверавају се у току рада, док се доказ 
под тачком 2 доказује пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем и уђу у 
ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
код надлежне НСЗ (тачка 2 конкурса). Након пријема 
психолошке процене, комисија ће обавити разговор са 
кандидатима који испуњавају услове ради доношења 
решења о пријему у радни однос на одређено време. 
Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања 
код у публикацији „Послови“. Пријавни формулар 
је доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипло-
ме о одговарајућем високом образовању у складу са 
тачком 1 овог конкурса), извод из казнене евиден-
ције, оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених са холо-
грамом, фотокопију личне карте. Пријаве на прописа-
ном обрасцу са потребном документацијом достави-
ти у затвореној коверти на горенаведену адресу. На 
предњој страни на затвореној коверти назначити “За 
конкурс”, а на полеђини коверте презиме и име кан-
дидата, адресу и поштански број. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе
за рад у подручној школи у 

Мишљеновцу, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до истека мандата 

директору школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника разредне наста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО:Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију) - не старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 012/670-520

Наставник музичке културе
за рад у подручном одељењу у 

Раденки, са 25% радног времена, 
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства са рада ради 
посебне неге детета, а најдуже до 

31.05.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17), као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 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-

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију) 
- не старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије или пси-
хологије, Закон по члану 142 став 2 дозвољава да је 
овај доказ, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина наставник 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); уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве доставити на адресу школе ОШ 
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја бб или предати 
лично у школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на телефоне: 012/880-100 и 012/670-520.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Оглас објављен 01.11.2017. године у публикацији 
„Послови“ (број 749), поништава се за радна места: 
наставник физичког и здравственог васпитања, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 45% радног времена и наставник 
физичког и здравственог васпитања, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 
55% радног времена. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ” 

12253 Средњево, Маршала Тита 12 
тел. 012/667-113, факс: 667-056

e-mail:os.misazivanovic@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 

88/2017), да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдициплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са предходно 
завршеним студијама првог степена из научне, однос-
но стучне 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; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценцу); обуку или положен испит за 
директора установе; да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на стани кандидата, утврђеног 
у складу са законом; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; оригинал 
или оверену копију дипломе о положеном стручном 
испиту - лиценца за рад; оригинал или оверену копију 
уверења о 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 директора); доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег високог обра-
зовања (подноси се у оригиналу); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(доставља се пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама директора) - оригинал; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело или привреди преступ утврђен Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(оригинал); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија не старији од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника); доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за кан-
дидата који је претходно обављао дужност директора 
школе; биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора шко-
ле. Уколико се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених усло-
ва, има образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, за 
наставника те врсте, дозволу за рад наставника, обу-
ку и положен испит за директора школе и најмање 

десет година рада на пословима васпитања и обра-
зовања у установи на пословима образовања и вас-
питања, после стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати ће бити позвани на 
интервју од стране Комисије за избор директора шко-
ле, по истеку рока за пријаве на конкурс. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Доку-
мента доставити у оргиналу или овереној копији, не 
старија од 6 месеци. Пријаве уз попуњен и одштампан 
образац формулара на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
са потребном документацијом, доставити лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
директора школе - не отварај“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац
тел. 012/674-008, факс:012/674-378

e-mail:osmajilovac@gmail.com

Наставник информатике, 
изборни предмет

за 15% радног времена, на одређено 
време до престанка функције в.д. 

директора

Наставник информатике, 
обавезни предмет

за 5% радног времена, на одређено 
време, до престанка функције в.д. 

директора

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадника и 
помоћних наставника у основној школи. Уз пријаву 
кандидати дужни су да доставе и следећу докумен-
тацију: пријавни формулар (кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом достављају школи); оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду; 
уверење (доказ) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено образовање 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Конкурс је отворен 10 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адре-
су: Основна школа „Вук Караџић”, 12221 Мајиловац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у обзир.

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел/факс: 012/667-056

e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17) и то да 
има: одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за рад на 
радном месту наставника техничког и информатичког 
образовања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на радном месту 
наставника иноформатике и рачунарства; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биогра-
фијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије); уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-

зовање није стечено на том језику; доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”. Контакт телефон: 012/7667-056.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАША И НАТАША“

31320 Нова Варош, Солунских бораца 3
тел. 033/61-647

Секретар

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
из области правних наука стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да 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 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 кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије и 
одштампани пријемни формулар заједно са осталом 
документациом достављају Предшколској установи 
„Паша и Наташа“ у Новој Вароши.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни форму-
лар доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља 
и оверену фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена; уверење или потврде о неосуђи-
ваности за горенаведена кривична дела; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају доказ да 
познају језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад, оверена фотокопија дипломе или уверења о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оргинал или оверена фотокопија 
уверења односно потврде о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 
од 6 месеци. Пријаве на конкурс се подносе у року од 8 
дана од објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или 
лично код секретара установе, радним данима од 8 до 
15 часова. 

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар

тел. 033/712-157

Професор устава и права грађана 
са 15% радног времена и 10% 
радног времена на пословима 

професора социологије
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запослене са трудничког 
и породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
наставника социологије може бити примљен кан-
дидат који поседује високо образовања у складу са 
чл. 139, 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији. Кандидат треба да поседује 
образовање из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Наставник који је 
у току студија положио испит из психологије и педа-
гогије или стручни испит или испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет станици Министарства просвете, наука и тех-
нолошког развоја, а потребну докуметацију заједно са 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: диплому или оверен 
препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанставу (оригинал или оверена копија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија), уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану139 
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Лекарско 
уверење се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Сву потребну документацију послати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: образовање 
из области правних наука - завршене студије другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по пропису који је уређивао висо-
кошколско образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Реублике Србије; да је држављанин Републике 
Србије.

Кувар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, заврше-
на угоститељско-туристичка школа, смер кувар; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Реублике Србије; да је држављанин 
Републике Србије.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених (оверене копије); фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим приправника и друга лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајуђег испита); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
разматрање. Пријаве треба послати на горенаведену 
адресу или доставити лично до 14 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЂУРО ЂАКОВИЋ”

Подујево
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/380-533

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

боловања и одсуства ради неге 
детета, са нормом од 66,66%

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују: 1) одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и чланом 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у средњој школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017); 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњавању услова 
набројаних у тачкама 1, 3, 4, 5 су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ о испуњавању услова из тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија), уверење МУП-а из казнене евиденције о 
неосуђиваности у смислу члана 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, не 
старије од 6 месеци, уверење да поседују држављан-
ство РС (оригинал или оверена фотокопија), доказ 
издат од одговарајуће високошколске установе о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
кандидати који имају стечено образовање на мастер 
студијама, дужни су да доставе и диплому о стеченом 
образовању на основним студијама (оверена фотоко-
пија). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима, изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају лично или путем поште на горенаведену 
адресу.

ГИМНАЗИЈА ПОДУЈЕВО
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/380-533

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради неге 

детета, са нормом од 49,95%

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: 1) одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и чланом 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017); 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 
5) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују 
приликом прјема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњавању услова набројаних у 
тачкама 1, 3, 4, 5 су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ о испуњењу услова из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија), уверење МУП-а из казнене евиденције о 
неосуђиваности у смислу члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања не ста-
рије од 6 месеци, уверење да поседују држављанство 
РС (оригинал или оверена фотокопија), доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: кандидати који 
имају стечено образовање на мастер студијама дуж-
ни су да доставе и диплому о стеченом образовању 
на основним студијама (оверена фотокопија). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају лично 
или путем поште на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

11300 Смедерево, Металуршка бб 
тел. 026/663-999

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.12.2017. 
године поништава се за радно место: наставник 
хемије, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Наставник хемије
за 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме за рад наставника у основној школи; 2) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да кандидат зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су састав-
ни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 5) доказује 
се тако што кандидат који није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику је у оба-
вези да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и одштампан заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставе установи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона: 
026/663-999 (секретар) или 026/663-990 (директор).

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.netoglašava

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене директора 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основима система образовања и васпи-
тања, и то: 1) да има одговарајуће образовање према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника помоћних наставникау гим-
назији („Службени гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017и 11/2017): за наставни-
ка хемије; професор хемије; дипломирани хемичар; 
дипломирани хемичар опште хемије; дипломира-
ни хемичар за истраживање и развој:дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани 
професор хемије - мастер хемичар; мастер професор 
хемије; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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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; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовни-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву 
на конкурс: кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рења о стеченом високом образовању, ако диплома 
није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о 
држављанству (оверену фотокопију или оригинал); 
уверење (потврду) о образовању из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стечених у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина и 6 бодова прак-
сеу установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или оверену фотокопију уверња о положеном 
стручном испиту. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско 
уверење. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон 026/514-059. 
Уз пријемни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

тел. 026/516-247

Наставник логике
за 4 часа недељно, 20% радног 

времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана 

УСЛОВИ: професор филозофије, мастер филозоф, 
претходно завршене основне академске студије у 
области филозофије. 

Наставник социологије
за 2 часа недељно, 10% радног 

времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломи-
рани социолог, дипломирани политиколог, наставни 
смер, дипломирани политиколог за друштвено-поли-
тичке односе, мастер социолог. Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије социологије.

Наставник устава и права 
грађана

за 1 час недељно, 5% радног 
времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник, професор социо-
логије, одосно дипломирни социолог, дипломирани 
политиколог, наставни смер, дипломирани политико-
лог, смед међународно-политички, мастер правник, 
дипломирани политиколог за међународне послове. 
Лице које је стекло академско звање мастер мора има-
ти претходно завршене основне академске студије из 
области права.

Наставник филозофије
за 8 часа недељно, 40% радног 

времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломи-
рани филозоф, дипломирани професор филозофије, 
мастер филозоф, мастер професор филозофије. Лице 
које је стекло акадесмко звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије фило-
зофије.

Наставник социологије са 
правима грађана

за 4 часа недељно, 20% радног 
времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: дипломирани социолог, дипломирани прав-
ник, мастер социолог, мастер правник. Лице које је 
стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије социологије или 
основне академске студије из области права.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице 
које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин 
Републике Србије, 2) да има одговарајуће образовање 
(прописану стручну спрему) према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник РС“ бр. 8/2015, 16/2015, 11/2016) за наведе-
ни наставни предмет, да испуњава услове предвиђене 
члановима 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
бр 88/2017), 3) да 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 кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), 5) да зна српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 6) 
да поседује образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најамње од 30 бодова и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова (члан 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања). У поступку одлучивања о избору по кон-
курсу комисија ће кандидате који уђу ужи избор упути-
ти на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, који ће вршити надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака, у складу са чланом 154 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 
155 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интеренет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на 
сајту, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015 FORMULAR - ZA KONKURISANJE. Уз 
одштампани својеручно потписани пријавни форму-
лар са назнаком да се конкруше на одређено радно 
место, школи се доставља и: краћа биографија, ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанствву и извод из 
матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности кан-
дидата,за наведена кривична дела утврђена чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат 

није под истрагом,саставни су део пријаве на конкурс 
(доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан, уколико поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, да исто стекне у року од једна, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандида-
ти који имају положен стручни испит или испит за 
лиценцу или који су имали педагогију и психологију 
на факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Наведена докумен-
та не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног орга-
на као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија именована решењем донетим 
од стране директора школе. У складу са чланом 130 
став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, проверу психофизичких способности за настав-
ника и стручних сарадника врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Својеручно потписане пријаве на конкурс се дос-
тављају на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу можете добити 
путем телефона на број 026/516-247. 

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије); студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групе предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; одговарајуће образовање мора 
бити у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи чл. 3 тачка 10 – биологија („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
2/2017 и 3/2017); да кандидат има одговарајућу пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
или давања мита; кривично дело против полне слобо-
де и друга кривична дела предвиђена чл. 139 ЗОСОВ; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: диплому о стечној стручној спреми, односно ове-
рену копију дипломе, уверење о некажњавању, уве-
рење о држављанству. Лекарско уверење о физичкој 
и психичкој способности за рад са децом и ученицима 
подноси само изабрани кандидат (пре потписа уго-
вора). Сходно чл. 154 ЗОСОВ кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

Наука и образовање
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
 ШКОЛА 

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 Оџаци, Сомборска 18

тел. 025/5742-434

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона, за наставника гимназије и наставника 
образовног профила економски техничар, за педагога 
и психолога; дозвола за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обука и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наведени услови доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под бројем 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
бројем 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, у 
склaду са одредбом члана 140 Закона; уверење о 
положеном испиту за лиценцу наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника; потврду о годинама 
рада после стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом - лекарско уверење (може и из досијеа, 
тј. старо, а кандидат који буде изабран ће накнадно, 
пре закључења уговора, доставити ново лекарско уве-
рење); уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из 
привредног суда; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из МКР за кан-
дидате који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе; извештај о стручно-педагошком 
надзору о раду кандидата; извештај стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлог програма рада директора 
школе. Сви наведени документи морају бити оригина-
ли или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће узети у разматрање. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана 
од дана пријема решења о именовању директора шко-
ле од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

Ванредни професор за ужу 
научну област Филозофске науке

на одређено време на период од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктор филозофских наука. Кандидати морају да 
испуњавају и остале услове предвиђене Законом о 

високом образовању, Статутом о општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Статутом и општим акти-
ма Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз 
пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа сту-
дија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, библи-
ографију објављених радова и саме радове и уверење 
о некажњавању(МУП). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Поступак избора у звање 
и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одред-
бама Статута и општих аката Универзитета у Новом 
Саду и Статута и општих аката Факултета. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са документацијом слати на адресу 
Факултета.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА “САВА ШУМАНОВИЋ” 
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел.022/2712-529

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност 
директора школе може да обавља лице које: 1) има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на, за наставника ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) 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, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) има дозволу за рад наставни-
ка (лиценца ) и најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Пријава са доказима (диплома, уверење 
о држављанству, потврда о некажњавању, потвр-
да о радном стажу, уверење о положеном стручном 
испиту) о испуњености услова из тач. 1 и тач. 3-5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Овере-
не фотокопије докумената не могу бити старије од 6 
месеци. Пријаве са документацијом слати на адресу 
школе, у року 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560 

Професор географије
30% норме - 6 часова непосредног 

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

повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање 1.1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1.1.1 - на студијама другог степена 

из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 1.1.2. на студија-
ма другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транд-
сициплинарне студије другог степена које комбинују 
целине или одговарјуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; лица са овако 
стеченим образовањем мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 1.2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Врста обра-
зовања у складу са Правилником 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 
и 3/2017) и то: професор географије, дипломирани 
географ, професор географије и историје, дипломи-
рани професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор био-
логије - географије, професор физике - географије, 
професор географије - информатике, дипломирани 
професор географије - мастер, дипломирани географ 
- мастер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипломирани 
географ - просторни планер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије 
студијског програма: географије, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредментне студије 
биологије и географије или двопредмнетне студије 
географије и информатике. Кандидат треба и: 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује васпитно 
-образовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
одштампани пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кратку биографију, ори-
гинал или оверен препис дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности. 
Доказ о испуњавању услова из тачке 2 подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се путем поште или лично на горе-
наведену адресу. Ближа обавештења се могу добити 
од секретара школе на тел. 022/473-560.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено: 1. на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије и 
специјалистичке академске студије, и то: (1) студије 

Наука и образовање
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другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
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, 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога. Лице из става 1) тачка 1. 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 2) да 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад дирек-
тора - лиценцу за директора (кандидат који нема ту 
лиценцу може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 4) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 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 њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); 8) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се пре-
узима са званичне интернет странице Министраства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је 
дужан да достави следећу документацију: диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад), оригинал 
или оверену фотокопију; дозволу за рад директора, 
односно лиценцу за директора школе (ако је канди-
дат поседује), оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик), оригинал или овере-
ну фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 
месеци); потврду о радном искуству; уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); извештај про-
светног саветника о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе); преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за директора”. За потребне информације обратити се 
секретару школе на телефон: 022/561-330.

СУБОТИЦА

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
24000 Суботица, Максима Горког 53

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), 
а то су: одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука (лице које 
има завршене ове студије другог степена, 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника ове врсте школе односно средње 
стручне школе за подручја рада Хемија, неметали и 
графичарство, Пољопривреда, производња и пре-
рада хране; Текстилство и кожарство, за педагога и 
психолога; дозвола за рад (положен стручни испит) 
за наставника, педагога или психолога; да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора устано-
ве; да има психчку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
за директора установе образовања и васпитања не 
може да буде лице које је правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности. Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања прописано је да 
предност за избор директора установе образовања и 
васпитања има кандидат који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања. Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања прописано је да кандидат 
за директора установе образовања и васпитања не 
може да оствари предност приликом избора ако је у 
току избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против 

службене дужности, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рајућем високом образовању у складу с чл. 140 Закона, 
оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника, доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал или оверена копија), уверење 
да лице није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона, оригинал или оверену копију уверења прив-
редног суда да није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30 
дана; оригинал или оверену копију уверења основног 
суда да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога, за кривична дела 
одређена чл. 7 став 4 Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) не старије од 30 
дана; оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци, оверену копију доказа да кандидат зна српски 
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), ове-
рену копију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - 
достављају лица која су претходно обављала дужност 
директора, биографију са кратким прегледом радних 
ангажовања, предлог програма рада директора шко-
ле. У складу са чл. 123 став 14 Закона, кандидат може 
да достави и оригинал или оверену копију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду. Иза-
брани директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Директору који не положи испит 
за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора. Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор директора 
оверавају се од стране надлежног органа, у супрот-
ном, неће се узети у разматрање. Уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да 
је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна 
српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком “Конкурс за избор директора“. Информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона број: 024/644-
103, 644-115.

ОШ “ПИОНИР”
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником за избор 
директора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 108/2015): да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 

Наука и образовање
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педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисципинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које 
је стекло образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно васпитни рад, 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да има 
лиценцу за директора школе. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 истог Закона, то јест висо-
ко образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије ) или на студијама у трајању 
од три године, или више образовање, за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника, обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника или стручног сарадника; оригинал/ове-
рену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - 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 (не старије од 30 дана); 
оригинал/оверена фотокопија уверења МУП-а да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, (не ста-
рије од 30 дана); оригинал/оверена фотокопија уве-
рења привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не 
старије од 30 дана); лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (може и из досијеа запосленог, а канди-

дат који буде изабран ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених за канди-
дате који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује, а уколико нема, потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора шко-
ле (ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс са 
радном биографијом и прегледом кретања у служ-
би, план и програм рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у складу са одредбом члана 
141 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и комплет-
ном документацијом доставља лично у секретаријат 
школе или поштом на адресу школе ОШ „Пионир” Ста-
ри Жедник, 24224 Стари Жедник, Владимира Назора 
15, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити у секретаријату школе лично или 
позивом на телефон: 024/787-016.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
“АДИ ЕНДРЕ”

24321 Мали Иђош, Главна 27

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017; даље - Закон) и чл. 2-7 Правилни-
ка о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
108/2015; даље - Правилник), а то су: одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: 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, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице које има завршене ове студије другог степена, 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, дозвола за рад (положен стручни испит) 
за наставника, психолога или педагога; да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора устано-
ве; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик), да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат за директора установе образовања и 
васпитања не може да буде лице које је правоснаж-
но осуђени за привредни преступ у вршењу раније 
дужности. Правилником је прописано да предност за 
избор директора установе образовања и васпитања 
има кандидат који је стекао неко од звања према про-
писима из области образовања. Такође, Правилни-
ком је прописано да кандидат за директора установе 
образовања и васпитања не може да оствари пред-
ност приликом избора ако је у току избора утврђено 
да је против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рајућем образовању у складу са чланом 140 Закона; 
оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника; доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван, 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона; оргинал 
или оверена копија уверења привредног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 30 дана; оргинал или 
оверена копија уверења основног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела из става одређена у чл. 
7 став 4 Правилника, не старије од 30 дана, оргинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених 
доставља кандидат који је променио презиме односно 
име после издавања дипломе о стеченом образовању, 
оргинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не стариу од 6 месеци, оверену 
копију доказа да зна српски језик и мађарски језик (у 
складу са одредбом члана 141 став 7 Закона), оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања - дос-
тавља кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе, биографију са кратким прегледом 
радних ангажовања, предлог програма рада директо-
ра школе. У складу са чланом 123 став 14 Закона, кан-
дидат може да достави и оргинал или оверену копију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
(извештај просветног саветника). Директор школе се 
именује на период од 4 године. Изабрани директор, 
који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Директору који не положи испит за директора, у 
року од две године од дана ступања на дужност, прес-
таје дужност директора. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању за избор директора, оверавају се од 
стране надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на 
српском језику, достављањем овог доказа, сматра се 
да је доставио доказ да зна српски језик, такође, уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона на мађарском 
језику, достављањем овог доказа, сматра се да је дос-
тавио доказ да зна мађарски језик. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
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директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору дирек-
тора школе биће донета у законском року. Пријаве 
са потребним документима могу се доставити: лично 
- секретаријату школе или поштом на адресу школе 
(Огледна основна школа “Ади Ендре”, 24321 Мали 
Иђош, Главна 27), са назнаком „Конкурс за избор 
директора”. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/730-664.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЕТАР ПАН”

24322 Мали Иђош, 13. јули 8

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17), 
у даљем тексту: Закон, односно да има одговарајуће 
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 предмета; (2) 
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; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописама који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат који има обра-
зовање из тачке 1 подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групе пред-
мета. 3) Изузетно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Кандидат који има образовање васпитача или 
стручног сарадника из члана 140 ст. 1 и 2 Закона (тач-
ка 1 и 2 овог конкурса) мора да има још: дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат који има образо-
вање васпитача или стручног сарадника из члана 140 
ст. 3 Закона (тачка 3 овог конкурса) мора да има још 
и: дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
треба и: 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: пријаву са биографским подацима, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 

рођених,оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу или 
стручном испиту, доказ о радном стажу у установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог 
образовања, оригинал или оверену фотокопију уве-
рењу о држављанству, уверење из суда да против 
против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра; уверење о положеном испиту за директора (прија-
ва 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 директора установе); оригинал 
или оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) - ако кандидат поседује; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и уцену 
спољашњег вредновања (само за кандитате на кон-
курсу који су претходно обављали дужност директора 
установе). Докази о испуњености услова из ставова 1, 
3, 4 и 5 конкурса подносе се уз пријаву на конкурс. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (услов из става 2) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама директора установе. 
Приложена документација не сме бити старија од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горе наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у Правној служби ПУ „Петар 
Пан” Мали Иђош, на телефон 024/4735-061. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА  
ШКОЛА СА

ДОМОМ УЧЕНИКА
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 0158/344-583

Наставник стручних предмета 
прехрамбене групе

на одређено време, замена 
одсутне запослене до повратка са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију анималних производа, дипломира-
ни инжењер технологије профил конзервна храна, 
дипломирани инжењер пољопривреде за техноло-
гију сточарских производа, односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; мастер дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију анималних производа, односно лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких области, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године. 
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава 
и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17) и посеб-
не услове предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 7/96, 6/01, 3/03, 5/05, 2/07, 
7/08, 5/11, 9/13).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; доказ да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; 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; краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђе у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима заједно са одшампаним пријавним 
формуларом се достављају на адресу школе. Пријаве 
на конкурс са потребним документима достављају се 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

тел. 015/292-532

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), односно да има: одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне обласити за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 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; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност); да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: радну биографију са кратким прегледом 
рада у служби; оверен препис фотокопије дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; оверен препис 
фотокопије уверења о положеном стручном испиту 
(дозволе за рад наставника и стручног сарадника), 
потврду о радном стажу у обасти образовања и вас-
питања; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима; уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
канидата, извештај просветног саветника (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки над-
зор). Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса се дос-
тављају у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
за директора школе - не отварати”, лично у секрета-
ријату школе или путем поште на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Све додатне информације о конкурсу се могу 
добити на телефон 015/292-532. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15000 Шабац, Вука Караџића 14

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 17.01.2018. 
године поништава се за радно место: наставник 
енглеског језика, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу 
оглас је непромењен.

ОШ “МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390
e-mail: osdisaati@mts.rs

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског и 
одсуства са рада ради неге детета, у 
издвојеном осморазредном одељењу 

у Доњем Црниљеву

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског и 
одсуства са рада ради неге детета, 

за рад у издвојеним осморазредним 
одељењима у Драгињу, Каменици, 
Доњем Црниљеву и Свилеуви, са 

99% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: а) да има одговарајуће образовање (по 
члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања одговарајуће образовање јесте висо-
ко образовање на студијама другог степена као и на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2015. године); б) да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом и 

ученицима; ц) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) да има држављанство Републике Србије; е) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а), 
ц), д) и е) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију на горенаведену адресу са 
назнаком ”За конкурс”.

УЖИЦЕ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952, 031/511-078

Сарадник у настави за ужу 
научну област Општа педагогија
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст 4 
Закона о високом образовању и  чл. 124е ст. 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу и чл. 92б Статута Учи-
тељског факултета у Ужицу; студент мастер академ-
ских студија одговарајуће научне области (педагогија) 
који је студије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање 8 на филозофском факултету, одсек 
Педагогија, и други услови прописани Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Учитељског факултета у Ужицу. Кандидати 
уз пријаву достављају: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду 
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђи-
вани за кривична дела утврђена чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 124е ст. 1 Статута Универзи-
тета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага и да није подигнута оптужни-
ца; оверена копија дипломе о завршеним основним 
студијама; потврда о уписаним мастер академским 
студијама; друге доказе којима се доказује испуњење 
прописаних услова. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документима са назнаком “За конкурс”, 
доставити на горенаведену адресу.

ОШ “МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2

тел. 031/781-442

Професор српског језика и 
књижевности

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

запосленог преко 60 дана

Професор грађанског васпитања
са 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана најдуже 

до 31.08.2018. године.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017): да има 

одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да 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 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 кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да дос-
тави: кратку биографију или CV; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђива-
ности; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

 ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48

тел. 014/222-279

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одгова-
рајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено 
за наставника у подручју рада: разредне и предметне 
наставе у основној школи и стручног сарадника и то: 
(1) студије 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, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне , односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; да је прошао обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима обаразовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
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има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 предходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кон-
дидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 
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” 
бр. 88/2017) за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи након стеченог образо-
вања. Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) и 
пријавни формулар који се преузима са интернрт стра-
нице Министраства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат доставља: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе за време трајања мандата; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога (дозвола за 
рад); потврду о радном стажу у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал); уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашних послова да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима за избор директора, 
издато након објављивања конкурса; уверења осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није предходила 
истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре доношења оптужног предлога - за наведена 
кривична дела, издато након објављивања конкурса; 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не 
старије од 30 дана; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); лекарско уверење, не старије од шест 
месеци, да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверена фотокопију); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао 
појединачни стручни надзор), а уколико нема овај 
извештај, кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања доставља кандидат који на конкурсу који 
је предходно обављао дужност директора школе; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
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 директора школе); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-

нове. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се непосредно секрете-
ријату школе или поштом на горенаведену адресу са 
назнаком “Пријава на конкурс за директора”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон: 014/222-279.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”

17530 Сурдулица, Насеље Бело Поље бб
тел. 017/814-579

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора мора бити изабрано лице које 
има одговарајуће високо образовање које је прописано 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.88/17) - за 
наставника основне школе и подручја рада у области 
основног образовања и васпитања, за педаагога и 
психолога и да, поред наведеног, испуњава и остале 
услове прописане чланом 139 већ наведеног Закона и 
то: 1) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3) да има држављанство Републике 
Србије; 4) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Поред већ истакнутих усло-
ва, лице које конкурише треба да има и: 5) дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника(ли-
ценцу); 6) обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положени испит за 
директора дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност у складу са условима 
прописаним законом), и 7) најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да обавља 
лице које, је уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених (оргинал изводе или 
оверене копије), доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доставља само 
кандидат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - у виду доказа да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе), оверен препис/фотокопију докумен-
та о стеченој дозволи за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника(лиценцу), оверени препис/фото-
копију документа о положеном испиту за директора 
установе уколико је кандидат положио испит, потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољањег вредновања (доставља само кан-
дидат који је предходно обављао дужност директора 
школе. Доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 

га поседује, доказ (лекарско уверење) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у условима 
конкурса, преглед кретања у служи са биографским 
подацима (факултативно). Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт особа за давање ближих 
информација - секретар школе, контакт телефон: 
017/814-549. Пријаве са потребном документацијом 
доставити непосредно или препорученом поштом, на 
следећу адресу: ОШ “Пера Мачкатовац”, 17530 Сурду-
лица, Насеље Бело Поље бб, са назнаком “За конкурс”.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
26300 Вршац, Трг победе 4

тел. 013/834-581

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да има: 1) одговарајуће високо 
образовање за наставника музичке школе и подручја 
рада: култура, уметност и јавно информисање, за педа-
гога и психолога, одговарајућим образовањем сматра 
се образовање: 1.1. на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, одн. стручне области за предмете 
у музичкој школи студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
одн. стручне области или области педагошких наука; 
1.2. на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) дозволу 
за рад - лиценцу за наставника или стручног радника; 
3) обуку и положен испит за директора школе; 4) нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 6) доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; 7) држављанство Републике Србије; 8) знање 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски). Директор школе бира се на 
период од четири године и његов мандат тече од дана 
ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; оригинал 
или оверену фокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценце - дозволе за рад); оригинал или ове-
рену фокопију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико кандидат не поднесе уверење 
о положеном испиту за директора, пријава се неће сма-
трати непотпуном, а кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит дужан је да исти поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност); 
потврду о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања у трајању од најмање осам година, након 
стицања одговарајућег високог образовања; доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће високо 
образовање није стечено на српском језику); штампа-
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не податке или фотокопију личне карте; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених на обрасцу са холограмом; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (оригинал лекарско уве-
рење не старије од месец дана); оригинал или овере-
на фотокопија уверења надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у одредби члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања; оригинал или оверена фотокопија уверења 
надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о некажњавању за прив-
редне преступе и привредне прекршаје из Привредног 
суда; доказ о резултату стручно педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) у 
овереној фотокопији, уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора и оцену спољашњег вредновања; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
програм рада у мандату. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања овог конкурса. Кан-
дидати ће бити писаним путем обавештени о одлуци 
министра о избору директора. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир за разматрање. Сва приложена документа 
морају бити оригинална или оверене фотокопије код 
јавног бележника или оверени преписи. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона 013/834-581.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 

26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у чл. 122, 139 и члану 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017), у даљем 
тексту: Закон. За директора може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање стечено на: 
1) студијама другог степена, мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета) или 2) основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога школе; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собност за рад са децом и ученицим; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи; поседо-

вање лиценце за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања у школи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може 
да бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односо струковне и специјалистичке студије) или 
на студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада у школи, после стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа (јавног бележника, градске или општинске 
управе, суда). Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: биографске податке, односно радну био-
графију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту (дозволи за рад); уверење о поло-
женом испиту за директора (пријава се неће сматрати 
непотпуном уколико кандидат нема, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за дирек-
тора у року од две године); потврду о годинама рада 
после стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); уверење 
о некажњавању из суда и СУП-а за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и из привредног суда 
да није осуђиван за привредни преступ (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о знању српског јези-
ка (осим кадидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора). Пријаве доставити на 
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назна-
ком „Конкурс за директора школе”, лично или поштом. 
Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник математике
на одређено време ради замене 

директора у првом мандату 

Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 

60 дана 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 

Републике Србије; познавање српског језика. Поред 
општих услова за заснивање радног односа, кандида-
ти треба да испуњавају услове у погледу врсте траже-
не стручне спреме утврђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 8/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 21/2015 и 11/16). Као дока-
зе о испуњености услова кандидат уз пријаву прила-
же: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији и прилажу се заједно са одштам-
паним пријавним формуларом (попуњава се на зва-
ничној интернет страници Министарства), а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду на одређено време. Пријавни формулар са дока-
зима о испуњености услова доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу: Медицинска школа, 19000 Зајечар, 
Кнегиње Љубице 3-5 и назнаком “За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/2017) 
за наставника гимназије, средње стручне школе у 
подручју рада: економија, право и администрација 
и средње стручне школе у подручју рада: трговина, 
угоститељство и туризам, за педагога или психолога и 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 108/15), односно да има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући премет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, са претходно 
завршеним студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да 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 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 кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; знање српског јези-
ка на коме се и остварује образовно-васпитни рад

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави оригинал или оверену фотокопију/препис, не старији 
од 6 месеци, документације којом доказује испуњеност 
услова. Обавезно се доставља: диплома о стеченом обра-
зовању, лиценца (дозвола) за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, дозвола за рад директора (ако кан-
дидат не поднесе доказ о положеном испиту за директора 
пријава на конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат 
изабран за директора који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); потврда о најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење - 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (може се приложити лекарско 
уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран за 
директора ће накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење); уверење/доказ о знању српског 
језика, као језика на коме се у школи остварује образов-
но-васпитни рад (ако се из дипломе о стеченом образо-
вању може утврдити да је образовање стечено на српском 
језику, не треба подносити посебан доказ о знању језика); 
уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(кандидат је дужан да достави: 1) уверење МУП-а, 2) уве-
рење надлежног суда опште надлежности и 3) уверење 
надлежног привредног суда); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; фото-
копију личне карте (не треба оверавати); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника доставља се ако га кандидат има); 
резултат стручно-педагошког надзора школе/установе и 
оцену спољашњег вредновања (обавезно доставља кан-
дидат који је претходно обављао дужност директора шко-
ле/установе); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе. 
Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса кандидати достављају лично или путем поште на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Директора школе именује министар на период од четири 
године, уз претходно прибављену сагласност надлежног 
органа АП Војводине, мандат директора тече од дана сту-
пања на дужност. Директору школе мирује радни однос 
за време трајања два мандата и има право да се врати на 
послове које је обављао пре именовања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
и 113/17) кандидат треба да испуњава и услове утврђе-
не у члану 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (даље: Закон) и у члану 44 Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ „Свети Сава” 
Стајићево: 1) да има одговарајуће образовање и то: да има 
стечен I степен стручне спреме, односно завршено основно 
образовање (завршену основну школу); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију дипломе/уверења траже-

ног степена и врсте образовања; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија; доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није ста-
рији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ 
да је стекао образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (диплома/уверење издато на српском јези-
ку која се приложи као доказ о одговарајућем образовању 
сматра се доказом о знању српског језика); лекарско уве-
рење, односно доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкур-
сом доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа за у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се директору школе на 
телефон 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, а то су: 1) да има одговарајуће 
образовање и то: А) високо образовање на студијама II сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или Б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: приправник (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви); лице које испуњава услове за наставника, васпитача 
и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправни-
ке (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи); лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи); сарадник 

у предшколској установи (ако има образовање из члана 
142 Закона); педагошки и андрагошки асистент и помоћ-
ни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања могу да изводе лица, и то: 1. професор одговарајућег 
страног језика, 2. професор разредне наставе, 3. дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности, 
4. дипломирани школски педагог или школски психолог, 
5. дипломирани педагог или дипломирани психолог, тачке 
6-8 (брисане), 9. лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10. 
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, 11. мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), 12. мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик). Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер 
професор језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно професор, односно мастер учитељ, 
односно дипломирани учитељ-мастер, односно професор 
разредне наставе, мастер професор или професор у пре-
дметној настави и наставник у предеметној настави са 
положеним испитом Б2. Кандидат треба и: 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
(језик на коме се остварује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: доказ о одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена 
и врсте образовања, доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа); уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као доказ под 
тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком 5); лекарско уверење (оригинал или оверену фото-
копију) доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа за наставника немач-
ког језика. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се директо-
ру школе на телефон 023/875-017.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 33,33% радног времена, у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене 
у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тач-
ка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 
1) да има одговарајуће образовање: А) високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или Б) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова  из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 142 став 1 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља лице које има доз-
волу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника може да обавља: приправ-
ник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи); лице које испуњава услове за наставника, 
васпитача и стручног сарадника са радним стажом стече-
ним ван установе, под условима и на начин утврђеним за 
приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 
сарадник у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона); педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из енглеског језика може 
да изводи лице које је стекло високо образовање и то: про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, диплопмирани професор енглеског језика и 
књижевности мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - 
мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура). Кандидат треб и: 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ о одгова-
рајућем високом образовању; А) оверену фотокопију 
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу- за оне 
кандидате који то поседују); 3. уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5. 
доказ да није осуђиван (за наведена дела у тачки 3 услова) 
који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-
копија; 6. доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уверење издато 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 
2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6). 
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају установи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовре-
мене и потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се директору школе на телефон 023/867-001. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

запосленог, дуже од 60 дана, са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање, у складу са члановима 
140 и 142 Закона, као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12, 3/17): 
дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биоло-
гије и хемије, професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани 
хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије 
- мастер, професор физике - хемије, професор географије 
- хемије, професор биологије - хемије, дипломирани про-
фесор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар 
- мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер 
професор физике и хемије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер физикохемичар. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски. У складу са чланом 142 Закона, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Исто образовање кандидат 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. Кандидат 
попуњава пријемни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља школи и 
то: оригинал или оверен препис дипломе, додатак дипло-
ми - оригинал или оверен препис дипломе о завршеним 
основним академским студијама, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) - извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу издат од 01.03.2010. године), доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврда/уверење високошколске 
установе, уверење о положеном стручном испиту - лиценци 
или уверење о положеним испитима из педагогије и психо-
логије), доказ о знању српског језика доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стеченом том језику (доказ 
да је лице стекло средње, више или високо образовање на 
српском језику или је положило испит из језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе); уверење МУП 
да лице није осуђивано. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора. За 
кандидате који су изабрани у ужи круг врши се провера 
психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма од стране надлежне служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 
став 2-6 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи а то су: 1) да 
има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање 
на студијама II 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама I степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем. 

Наука и образовање
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Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 142 став 1 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља лице које има дозволу за 
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља: приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправни-
ке (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у установи), сарадник 
у предшколској установи (ако има образовање из члана 
142 Закона), педагошки и андрагошки асистент и помоћ-
ни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања могу да изводе лица, и то: 1. професор одговарајућег 
страног језика, 2. професор разредне наставе, 3. дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности, 
4. дипломирани школски педагог или школски психолог, 
5. дипломирани педагог или дипломирани психолог, тачке 
6-8 (брисане), 9. лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на основ-
ним студијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 10. 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 11. професор разредне наставе, који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за енглески језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који посе-
дује уверење којим доказује савладаност програма моду-
ла и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког 
европског оквира, 12. дипломирани библиотекар - инфор-
матичар, 13. мастер филолог, 14. мастер професор језика и 
књижевности, 15. мастер учитељ, 16. дипломирани учитељ 
- мастер, 17. мастер учитељ, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење 
којим доказује савладаност програма модула и положен 
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског окви-
ра, 18. дипломирани учитељ-мастер, који је на основним 
студијама савладао програм. Модула за енглески језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује 
уверење којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европ-
ског оквира, 19. мастер библиотекар - информатичар. Лица 
из става 2 тач. 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 16 која нису профе-
сори одговарајућег језика треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица 
из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), 
осим уколико нису завршила одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује 
се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у Србији, или међу-
народно признатом исправом за ниво знања језика који је 
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а 
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Предност за извођење наставе из 
страног језика у првом циклусу основног образовања и 
васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предеметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) да има држављанство репу-
блике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да оба-
везно достави: пријавни формулар, доказ о одговарајућем 
високом образовању, А) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда висо-
кошколска установа, односно уверења или другог одго-
варајућег документа о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија  или доказа о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу, за оне 
кандидате који то поседују), уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија, доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није ста-
рији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, доказ 
да је стекао образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (диплома/уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ о одговарајућем високом 
образовању сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком), лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверену фотокопију) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са за наставника енглеског језика у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се директору школе на 
телефон 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава сле-
деће услове утврђене законом и то да има: 1. да кандидат 
испуњава услове прописане у члану 140, став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласникРС”, бр. 88/2017), односно да поседује висико обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то:  студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; односно да посе-
дује високо образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога; кандидат који испуњава услове у 
погледу поседовања образовања прописаног у члану 140, 
става 1 тачка 1 подтачка 2 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем за наставника те врсте школе; 2. да поседује 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. да има савладану обуку и положен испит за дирек-
тора установе ( изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); 4. да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5.да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да испуњава услов неос-
уђиваности сходно чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017), односно да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да има држављанство Републике Србије; 8.да зна језик 
на којем се остварује образовноваспитни рад односно срп-
ски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: радну биографију; фотокопију или препис дипломе 
о стеченом образовању; фотокопију или препис уверења о 
положеном стручном испиту тј. испиту за лиценцу; потврду 
установе о  радном искуству на пословима образовања и 
васпитања; извештај о извршеном претходном лекарском 
прегледу о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверења о некажњаваности из суда, МУП-а и привредног 
суда); уверење о држављанству Републике Србије издато 
у последњих шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них издат у последњих шест месеци (оригинал или фото-
копија); доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредно-
вања (само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); фотокопију или препис лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед 
кретања у служби и план рада за време мандата (необавез-
но); доказе о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Фотокопије и преписи приложених 
докумената морају бити оверене. Пријаве на конкурс са 
приложеним документима-доказима морају бити искључи-
во у папирној форми. Приложена документа неће се враћа-
ти кандидатима. Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Непотпуне, неблаговремене и пријаве са дока-
зима у електронској форми неће бити разматране. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на телефон 023/899-002. Одлука по конкурсу биће 
донета у року од шездесет дана од дана истицања рока 
за подношење пријава. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова у папирној форми предати непосред-
но у седишту школе или слати поштом на адресу школе: 
Основна школа „Бранко Радичевић“, 23266 Чента, Чарноје-
вићева 17, са назнаком “За конкурс“.
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У Привредној комори Панчево потписан 
је Предлог плана уписа ученика у средње 
школе за град/општину Јужнобанатског уп-
равног округа за школску 2018/2019. годину. 
Састанку су присуствовали Снежана Олуш-
ки Влашић, руководилац Школске управе 
Банат, директори средњих школа, представ-
ници јединица локалне самоуправе задуже-
ни за образовање, представници Привредне 
коморе и директор Филијале Панчево НСЗ 
Ђорђе Лукач.

У циљу израде конкурса за упис ученика 
у средње школе за школску 2018/2019. годи-
ну истакнуте су смернице за планирање упи-
са на образовне профиле по дуалном моделу, 
a било је речи и о реалној потреби привреде 
за кадровима.

Процес планирања уписа треба да запо-
чне тако што ће школе доставити и образло-
жити предвиђени број и структуру ученика 
по подручјима рада и образовним профи-
лима. Након тога школске управе, уз помоћ 
надлежних у јединицама локалне самоу-
праве, треба да организују састанке са шко-

лама, послодавцима, Привредном комором 
Србије, филијалама Националне службе за 
запошљавање, удружењима послодаваца и 
другим заинтересованим странама на ло-
калном нивоу. Акценат је стављен на потре-
бе привреде за кадровима, па и Привредна 
комора Србије има значајну улогу да при-
купи податке о потребним и дефицитарним 
кадровима.

Директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе 
Лукач истакао је да је на евиденцији ове фи-
лијале тренутно око 13.500 лица. 

„Занимања за којима постоји већа 
тражња од понуде су занимања фармаце-
утске струке - дипломирани фармацеути 
са стручним испитом, затим шивачи кон-
фекције, обућари, занимања везана за ИТ 
технологије, просветна занимања у области 
природних наука, пре свега математика, 
хемија и физика, заваривачи са сертифика-
цијом, професори немачког језика, послови 
комерцијалисте, као и продаје осигурања, 
овлашћене рачуновође. С друге стране, за-
нимања за којима постоји већа понуда од 
тражње на тржишту су: пољопривредни, 
хемијско-технолошки техничари, дипломи-
рани менаџери, занимања из области култу-
ре, матуранти гимназије, правни техничари, 
туристички техничари, фризери, економски 
техничари и други“, рекао је Лукач и истакао 
да ће и ове године бити актуелне обуке за тр-
жиште рада, које су један од начина за прек-
валификацију. Изразио је и подршку пред-
логу Привредне коморе да се поново оснују 
школе ученика у привреди, које би омогући-
ле да кадар који се ту образује лакше дође до 
запослења. 

Након завршетка планирања на нивоу 
општина и градова, свака школска управа ће 
израдити обједињени предлог плана уписа 
ученика у средње школе, који ће обухватити 
све јединице локалне самоуправе и округе из 
делокруга рада дате школске управе. У мар-
ту ће службе надлежног министарства у са-
радњи са партнерима припремити и коначну 
верзију конкурса.

С обзиром да се ради о врло озбиљном 
процесу, који треба да допринесе значајном 
унапређењу система образовања у Републи-
ци Србији, неопходна је и подршка и сарадња 
послодаваца и свих других актера који ће 
својим предлозима, сугестијама, а пре све-
га исказаним потребама, довести до школо-
вања кадрова потребних привреди. Филија-
ла Панчево НСЗ ће свакако бити карика у 
ланцу свих служби и партнера на локалном 
нивоу како би се овај процес успешно реали-
зовао.
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Тридесет незапослених са вишом и висо-
ком стручном спремом са територије општине 
Владичин Хан потписало је уговоре о стручној 
пракси. Потписивању уговора у Општинској 
управи Владичин Хан присуствовали су и 
представници послодаваца, локалне самоу-
праве и Националне службе за запошљавање 
- врањске филијале и испоставе у Владичином 
Хану. Манифестацију је отворио председник 
Општине Владичин Хан Горан Младеновић. 

Директор врањске филијале Дарко Јан-
ковић се посебно осврнуо на досадашње по-
стигнуте резултате у оквиру свих активних 
мера запошљавања на територији ове општи-
не. Наиме, у мере активне политике запошља-
вања је у периоду од 2015. до сада укључено 
388 незапослених са територије Владичиног 
Хана, што је врло завидан резултат за једну 
тако малу општину.           

Јавни позив на основу кога су потписани 
уговори је званично био објављен 7. новем-
бра 2017. од стране Националне службе за 
запошљавање - Филијале Врање и Општине 
Владичин Хан. Реализацију стручне праксе 
ће финансирати Општина Владичин Хан, а 
Национална служба за запошљавање ће бити 
техничка подршка. Због великог интересо-
вања послодаваца повећана су раније пред-
виђена средства за реализацију ове мере и 
омогућено да се петнаест послодаваца са те-
риторије општине укључи у програм. 

Исплата новчане помоћи ангажованим 
лицима вршиће се у месечном износу од 
20.000 динара за лица са високим образо-
вањем, односно 18.000 динара за лица са ви-
шим образовањем. 

КАДРОВИ ПОТРЕБНИ ПРИВРЕДИ

ДИПЛОМА ПЛУС ПРАКСА
ЈЕДНАКО ШАНСА

У циљу израде конкурса за упис ученика у средње школе за школску 2018/2019. 
годину истакнуте су смернице за планирање уписа на образовне профиле по 
дуалном моделу, a било је речи и о реалној потреби привреде за кадровима

Образовни профили по дуалном моделу

Потписани уговори о стручној пракси у Владичином Хану

Весна Станојковић 

Ивана Мучибабић
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У оквиру сета бесплатних радионица 
„Знањем до циља“, које су одржане у 
Београду од 19. до 23. фебруара за све 
грађане који желе да стекну основна 

знања неопходна за покретање сопственог 
бизниса, у Привредној комори Београда одр-
жана je радионица „Предузетништво - како 
разрадити пословни план“.

Представници Привредне коморе Ср-
бије (ПКС) су кроз осврт на Годину преду-
зетништва, упознали полазнике са актив-
ностима које је Комора спроводила у циљу 
унапређења предузетништва у Србији, пред-

ставили Програм ПКС – Привредне коморе 
Београда за развој предузетништва и прене-
ли знања и вештине о томе како разрадити 
пословни план. 

Други дан бесплатних радионица завр-
шен је примерима добре праксе. Искуства 
у предузетничком пословању, о успесима, 
проблемима, резултатима, полазницима 
радионице пренели су бројни успешни пре-
дузетници. 

Дејан Зрилић, из Сектора предузет-
ништва Привредне коморе Србије, предста-
вио je улогу и значај Коморе у оснивању и 
развоју бизниса, истакавши важност општих 
удружења предузетника и укључивања у 
њихов рад, а тиме и у рад Привредне коморе 
Србије, како би се брже и ефикасније реша-
вали проблеми са којима се предузетници 
сусрећу у пословању. Зрилић је посебно ис-
такао шест стратешких циљева за оства-
рење визије предузетништва - унапређење 
пословног окружења, унапређење приступа 
изворима финансирања, унапређење ква-
литета радне снаге, подршку иновацијама, 
унапређење приступа новим тржиштима из-
возом и афирмисање и унапређење женског 
предузетништва, предузетништва младих и 
социјалног предузетништва.

„Привредна комора Србије је ваш добар 
партнер, ту смо да помогнемо, информише-
мо, заступамо, да преко шалтера за преду-
зетнике које оснивамо у локалним самоупра-
вама будемо још ближи, како би уштедели 
ваше време у решавању проблема на које 
наилазите“, закључио је Зрилић.

Као наставак тренда подршке развоју 
предузетништва, Привредна комора Србије 
је иницирала да се после прве Године преду-
зетништва у 2017. години прогласи Деце-
нија предузетништва.

Слободанка Џиновић Којић, из Сек-
тора предузетништва Привредне коморе 
Србије, полазницима је говорила о извори-
ма финансирања, могућностима добијања 
бесповратних средстава, али и кредита са по-
вољним условима отплате и нагласила да је 
неопходно да прате јавне позиве Национал-
не службе за запошљавање, понуде Фонда за 
развој и Развојне агенције Србије.

„Да бисте успешно аплицирали за неки 
од програма и дошли до финансијских сред-
става неопходно је да имате идеју, пажљи-
во разрађену и да направите добар бизнис 
план, а ми смо овде да вам у томе помогне-
мо“, рекла је Џиновић Којић.

Она је потенцијалне предузетнике упу-
тила у појам и врсте бизнис плана, шта све 
пословни план мора да садржи, шта су то опе-
ративни и финансијски планови и приказала 
конкретан пример одобравања бесповратних 
средстава и кредита преко Фонда за развој.

Програм радионица „Знањем до циља“ 
спроводи Савет за запошљавање града Бео-
града у складу са усвојеним Акционим пла-
ном запошљавања града Београда за 2018. 
годину, а у сарадњи са Секретаријатом за 
привреду града Београда, Секретаријатом 
за образовање и дечју заштиту града Бео-
града, Националном службом за запошља-
вање – Филијала за град Београд, Привред-
ном комором Србије, Привредном комором 
Београда, Регионалном агенцијом за развој 
и европске интеграције Београд, Фондом за 
развој РС – Филијала Београд, Градским цен-
тром за социјално предузетништво Београ-
да, Агенцијом за осигурање и финансирање 
извоза РС, Пореском управом и Развојном 
агенцијом Србије.

Представници Привредне коморе Србије (ПКС) су кроз осврт на Годину 
предузетништва упознали полазнике са активностима које је Комора спроводила у 
циљу унапређења предузетништва у Србији, представили Програм ПКС – Привредне 
коморе Београда за развој предузетништва и пренели знања и вештине о томе како 

разрадити пословни план

ЗНАЊЕМ ДО ЦИЉА
Привредна комора Србије – партнер предузетницима

Извор: www.kombeg.org.rs

     

Борба против сиве економије
Јавни конкурс за суфинансирање програма промоције предузетништва
и запошљавања

Секретаријат за привреду Београда расписао је Jавни конкурс за суфинансирање програ-
ма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на терито-
рији града за 2018. годину. Према речима секретара за привреду Милинка Величковића, 
конкурс је отворен до 1. марта, a укупно издвојена средства износе 12 милиона динара.
„Mаксимални појединачни износ финансијских средстава је до 80 одсто укупних трошкова, 
а не више од 1.000.000 динара. Право учешћа на конкурсу имају добровољне и невладине 
недобитне организације, засноване на слободи удруживања више физичких или правних 
лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег инте-
реса, које нису забрањене Уставом или законом“, истакао је Величковић.
Он је подсетио да програми са којима се конкурише морају испуњавати неки од следећих 
циљева, а то су реализација програма преквалификација и обука у циљу повећања запос-
лености, промоција запошљавања лица из категорије теже запошљивих, примена нових 
технологија у циљу промоције предузетништва.
„Поред тога, циљ је и реализација програма стручне праксе, промоција оснивања кластера 
и бизнис инкубатора, промоција предузетништва као прихватљивог начина економског 
активизма, промоција приватних иницијатива које за сврху имају повећање запослености, 
презентације и реализација креативних, иновативних и стваралачких идеја и предузетнич-
ких вештина, поспешивање развоја партнерства између профитног и непрофитног секто-
ра, као и повећање могућности запошљавања.
Јавни конкурс са пријавом може се наћи на званичном сајту Града Београда: 
www.beograd.rs.
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Слободна радна места постоје - и даље је идеја водиља Клуба за 
тражење посла, који у оквиру ужичке филијале Националне службе за 
запошљавање ради више од 11 година. Држећи се основних правила 
- активности и учествовања, позитивности, сарадљивости и групне 
размене, Клуб годинама делује мотивишуће, саветодавно, активно и 
интензивно, а све у функцији превенције дугорочне незапослености.

У оквиру друге овогодишње радионице Клуба за тражење посла у 
Ужицу, 11 полазника интензивно и са великим ентузијазмом се при-
према да се на најбољи начин представи послодавцима.

Значај групног радионичарског рада који подиже самопоуздање 
и мотивише на активно тражење посла је утисак Тијане Новаковић, 
струковног инжењера електротехнике и рачунарства.

„Искуства су свакако позитивна и корисна, јер овде су присут-
ни људи раличитих старосних доба и различитих карактера, па сва 
та размена искуства једној младој особи попут мене веома користи“, 
истакла је Тијана, уз поруку да у свему, па и у тражењу посла, треба 
бити упоран.

У Клубу се решава и један од главних проблема са којима се неза-
послени суочавају, а то је недостатак информација.

„Моје искуство је апсолутно позитивно, јер да сам остала да седим 
код куће свакако не бих добила никакву информацију. Најкорисније 
су ми практичне вежбе, на којима свакодневно симулирамо праве 
ситуације, као што је разговор са послодавцем. Корисна су искуства 
која људи овде износе, па Клуб дође и као нека врста психотерапије и 
олакшања. Све ово ми помаже да не поклекнем, подстиче ме на само-
иницијативу“, истакла је Мирјана Тасић, машински техничар.

Улога вође Клуба је веома важна, од њега зависи целокупно функ-
ционисање Клуба, ангажовање полазника, као и степен задовољства 
полазника. Он је модератор и мотиватор.

„Вођа има улогу саветника који позитивно утиче на групу у цели-
ни, али и на сваког понаособ. Делује мотивишуће, ствара атмосферу 
подршке, подиже ниво самопоуздања код полазника и пораст компе-
тентности за тражење запослења“, каже Драгица Росић, саветница 
за запошљавање у Филијали Ужице НСЗ.

Досадашња искуства Клуба за тражење посла у ужичкој филија-
ли НСЗ су веома позитивна. Током 2017. године, обуку у Клубу је ус-
пешно завршило 111 полазника, од којих се чак 41 запослио шест ме-
сеци након обуке. Клуб је похађало и 6 особа са инвалидитетом.

Ако посматрамо структуру полазника, доминантно је присуство 
женске популације, чак 87 жена је успешно завршило ову обуку, што 
је 78,4% у односу на укупан број полазника. Старосна структура по-
казује да су незапослена лица до 25 година заступљена са 27,9%, 26-
30 година са 30,6%, 31-50 година такође са 30,6% и преко 50 година са 
10,8%. У оквиру једнонедељних радионица Клуб је похађало 28 неква-
лификованих и нискоквалификованих лица, док су кроз двонедељне 
радионице 83 квалификована лица завршила обуку у Клубу за тра-
жење посла. Највеће интересовање за ову обуку су показала лица са 
шестим и седмим степеном стручне спреме.

У Клубу за тражење посла у Пожеги, који је опремљен уз подршку 
пројекта ЕУ-ИПА 2012 и који је почео са радом јуна 2016. године, обуку 
су до сада похађала 74 лица. 

Ужичка филијала НСЗ представила је 10 јавних позива за реализацију програма 
и мера активне политике запошљавања у овој години. Предвиђено је да за активне 
мере запошљавања ове године буде издвојено 3,65 милијарди динара из средстава 
Националне службе, као и додатних 550 милиона динара као подстицај запошља-
вању особа са инвалидитетом, а очекују се и додатна средства обезбеђена од стране 
локалних самоуправа.

„Средства ће првенствено бити усмерена на теже запошљиве категорије које ће 
имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања. Током 
прошле године имали смо на располагању значајна средства за реализацију про-
грама и мера којима је обухваћено око 900 незапослених, што је 8% од укупног броја 
незапослених на евиденцији ужичке филијале. У овој години очекујемо да ће филија-
ла имати на располагању средства на приближно истом нивоу као и прошле године, 
тако да ће велики број незапослених добити шансу да уз финансијску подршку НСЗ 
дође до запослења“, истакла је Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале НСЗ.

И ове године ужичка филијала је остварила добру сарадњу са шест локалних самоуправа које су у оквиру својих политика запошљавања 
предвиделе и издвојиле значајна средства која ће удружено са средствима НСЗ омогућити радно ангажовање већег броја лица са евиденције 
незапослених.

Представници ужичке филијале НСЗ позвали су и послодавце и незапослене да се активно укључе у реализацију јавних позива. Поред 
доделе финансијских подстицаја запошљавању, тј. бесповратних средстава, НСЗ пружа читав низ различитих бесплатних услуга послодавци-
ма: посредовање у запошљавању и селекцију кандидата у складу са захтевом послодавца, психолошко тестирање кандидата, бесплатно огла-
шавање на сајту НСЗ, публикацији „Послови“ и на огласним таблама НСЗ, као и комплетну информативну и саветодавну подршку у области 
запошљавања.

На евиденцији ужичке филијале НСЗ тренутно су 11.292 незапослена, од тога 5.376 жена (52,2%). У односу на исти период претходне го-
дине забележено је смањење незапослености за 1.716 лица. 

Биљана Терзић

Биљана Терзић

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ПОСТОЈЕ

ДОБРА САРАДЊА СА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Држећи се основних правила - активности и учествовања, позитивности, 
сарадљивости и групне размене, Клуб годинама делује мотивишуће, саветодавно, 

активно и интензивно, а све у функцији превенције дугорочне незапослености

Клуб за тражење посла у Ужицу

У Ужицу представљени јавни позиви НСЗ
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ТВОЈА КАРИЈЕРА ПОЧИЊЕ ОВДЕ!

ПОМОЋ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ ЛИЦИМА

Сви пројекти засновани су на употреби савремене технологије, односно вештачке 
интелигенције, што нам доста говори о правцу у ком се креће технолошка 

еволуција

Општи циљ пројекта је да допринесе ефикасном и ефективном усклађивању понуде 
и потражње на тржишту рада и општем функционисању тржишта рада

Сајам послова и стручних пракси ,,Job 
Fair - Твоја каријера почиње овде!” ор-
ганизује Удружење студената технике 
Европе - БЕСТ Ниш, са циљем да сту-

дентима, дипломцима и постдипломцима 
пружи шансу да ступе у контакт са посло-
давцима и олакша потрагу за првим радним 
искуством. Сајам ће се одржати јубиларни 
десети пут, 5. и 6. марта 2018. године, у холу 
Електронског факултета Универзитета у 
Нишу.

Током два сајамска дана посетиоци ће 
моћи да разговарају са представницима чак 
29 компанија из различитих делатности. 
Пропратне активности ће бити и презента-
ције компанија, трибине, радионице, али и 
интервјуи, као сјајна прилика да се запослите 

или нађете праксу по жељи. Генерални по-
кровитељи сајма су и ове године Мајкрософт 
Развојни центар у Србији и ApexSQL, а интер-
вјуе ће одржати златни покровитељи HTEC, 
LEONI, Melexis и British American Tobacco, као 
и сребрни покровитељ Zuhlke.

Млади људи ће моћи да примене своја 
знања и унапреде вештине које су траже-
не и цењене у савременом пословању, а које 
немају прилику да стекну током формалног 
образовања. БЕСТ Ниш покушава да мотиви-
ше студенте да буду активни, јер ће можда 
баш на овом сајму доћи до посла за који су се 
усавршавали. Студенти могу начинити и прве 
кораке тиме што ће оставити своју биографију 
у електронској CV бази, која ће по завршетку 
сајма бити дистрибуирана свим компанијама 
учесницама сајма, након чега ће оне моћи да 
изаберу кадрове чији им профил највише од-
говара. CV база броји преко 4.200 биографија, 
а ту је и нова апликација која ће студентима 
омогућити да свој CV доведу до савршенства.

Више информација о самом сајму, као 
и све новости о компанијама учесницама, 
покровитељима и медијским кућама, може-
те пронаћи на званичном сајту сајма: www.
jobfairnis.rs.

Пројекат „Подршка програму запошља-
вања Националне службе за запошљавања 
(НСЗ)“ је директни грант додељен НСЗ из 
фонда ЕУ – ИПА 2013. Вредност пројекта је 5 
милиона евра, од чега је 4,5 милиона дона-
ција ЕУ, а 500.000 евра је обезбеђено из на-
ционалног буџета. Трајање пројекта је 24 ме-
сеца (2018-2020). Пројекат је намењен теже 
запошљивим лицима са евиденције НСЗ.

Општи циљ пројекта је да допринесе 
ефикасном и ефективном усклађивању пону-
де и потражње на тржишту рада и општем 
функционисању тржишта рада. 

Програм запошљавања НСЗ, који се сас-
тоји од 4 активне мере политике запошља-
вања обухваћене пројектом, подржан је кроз 
доделу директног гранта. Следеће актив-
ности треба да буду спроведене и финансира-
не из средстава директног гранта ИПА 2013: 
1) oбуке на захтев послодав(а)ца,
2) субвенције за отварање нових радних места, 
3) субвенције за самозапошљавање и 
4) обуке за потребе тржишта рада.

Очекивани резултати пројекта су: 
• укључивање најмање 800 лица у обуке на 

захтев послодавца;
• отварање најмање 1.000 нових радних мес-

та на основу доделе субвенција за ново запо-
шљавање;
• укључивање најмање 1.050 лица у програм 

самозапошљавања;
• укључивање најмање 175 лица у обуке за 

потребе тржишта рада.

Поред пројекта директног гранта, у току 
је и спровођење пројекта „Техничка помоћ за 
изградњу капацитета у политици запошља-
вања“, који је такође финансиран из фонда ЕУ 
– ИПА 2013. Вредност пројекта је 1,8 мили-

она евра. Трајање пројекта је 24 месеца (2017-
2019).

Очекивани резултати пројекта тех-
ничке помоћи су:
• утврђен јаз између постојећих и потреб-

них вештина и предузете мере на његовом 
смањивању и унапређен квалитет програма 
обука НСЗ;
• унапређен процес организације обука у НСЗ;
• унапређене услуге и мере запошљавања за 

особе са инвалидитетом (ОСИ) које реализује 
НСЗ;
• унапређен квалитет професионалне реха-

билитације и стручног оспособљавања у пре-
дузећима за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање ОСИ;
• пружена техничка помоћ НСЗ и Минис-

тарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања (МРЗБСП) за делотворно 
спровођење и праћење директног гранта 
ИПА 2013 за НСЗ.

Job Fair 2018 у Нишу - 5. и 6. марта

ЕУ подршка Националној служби за запошљавање – ИПА 2013
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Велики потенцијал

Од 1. октобра млади почетници у бизнису на две године ослобођени пореза

Младе генерације треба да утичу на јачање свести о здравој околини, да изграде 
окружење за будућност и науче да је отпад роба, а да процес рециклаже отвара 

нова радна места

Општина Врачар била је домаћин трибине „Запошљавање младих у 
зеленој економији“, чији је циљ био да се младима приближе резул-
тати досадашњег рада експерата као и планови и пројекти на којима 
тек треба радити. Главна тема конференције била је зелена еконо-

мија, односно пројекти из области заштите животне средине, као и развојне 
шансе за Републику Србију управо у овој области. Пажња је фокусирана на 
три кључна сектора за транзицију ка зеленој економији, а то су: обновљиви 
извори енергије, енергетска ефикасност и одржива органска производња.

Говорило се о значају имплементације зелених пројеката за привлачење 
страних инвеститора, који би могли да помогну да развој ове области значај-
но повећа број радних места, посебно међу младима, потреби о постојању 
посебног простора где би млади могли да излажу и реализују своје идеје, 
као и о могућностима и потенцијалима укључења школа, општина и јавних 
и приватних предузећа у зелене пројекте.

Председник Општине Врачар Милан Недељковић истакао је да су 
овакви скупови добар начин да се актуелном темом подстакну млади да 
размишљају о будућности. Члан Градског већа и председник Савета за за-
пошљавање града Београда Драгомир Петронијевић рекао је да Савет за 
запошљавање подржава све иницијативе које могу да допринесу већој за-
послености на нивоу града.

„Град Београд је потписао уговор за санацију депоније у Винчи и очекује 
се изградња неколико фабрика за пречишћавање отпадних вода на територији престонице. Суштина је да од отпада, кроз његову прераду, 

почнемо да правимо новац и нова радна места, како то раде развијене земље Европе и 
света“, навео је Петронијевић за „Беоинфо“ и додао да је велика тема повећање енергетске 
ефикасности зграда, као и обука младих људи који ће моћи да аплицирају код фондова 
Европске уније за такве и сличне пројекте.

Конференцији је присуствовао државни секретар у Министарству заштите животне 
средине Бранислав Блажић, који је учесницима презентовао изглед прве будуће зе-
лене зграде у овом делу Европе, која ће бити подигнута на Зеленом венцу. Догађају су 
присуствовали и директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић, као и 
представници Привредне коморе Србије и Зелене привредне коморе.

Истакнуто је да је стицање знања и образовања о заштити животне средине врло 
важно и да се Србија максимално труди да поправи запуштено стање у екологији. Младе 
генерације треба да утичу на јачање свести о здравој околини и да изграде окружење за 
будућност и науче да је отпад роба, а да процес рециклаже отвара нова радна места. Од 
2000. године Србија је имала 6,5 милијарди евра директне штете од климатских промена, 
а послови животне средине биће најплаћенији 2020. године у Европи, што је велики по-
тенцијал за младе у Београду и Србији.

Премијерка Србије Ана Брнабић 
рекла је да ће они који излазе из 
школе и желе да започну сопствени 
бизнис од 1. октобра у потпуности 

бити ослобођени пореза током две године. 
Она је истакла да је таква врста подстицаја 
добра и уколико фирма заживи, али и уколи-
ко пројекат не успе.

„Држава вас оставља на миру да про-
бате да уз минималне трошкове покренете 
посао. Тако ћете научити много више него да 
сте негде радили или само чекали и тражи-
ли посао“, казала је Брнабићева новинарима 
након обиласка полазника другог циклуса 
програма преквалификације у ИТ сектору у 
Београдском институту за технологију.

Нагласила је да ће се, уколико резултати 
таквог подстицаја буду добри, пројекат ши-
рити даље, на још неке подстицаје, како би 
се млади запошљавали. Она је као пример 
земље на коју би требало да се угледа Ср-
бија навела Израел, који је шампион по броју 

стартап предузећа, где 80% деце у школама 
види себе као будуће предузетнике који ће 
отворити фирму.

На питање новинара да прокоментари-
ше истраживање по коме се 60% студената 
у Србији изјаснило да би по завршетку шко-
ловања желели да раде у државном сектору, 
Брнабићева је навела да је то наслеђе про-
шлости које се мења.

„Влада Србије води рачуна да у привреди 
буду веће плате него што су у државној упра-

ви, јер је привреда та која плаћа државну уп-
раву“, рекла је премијерка и изразила очеки-
вање да ће све више младих у Србији желети 
да започне свој посао, а не само да бирају да 
ли желе да раде у државној управи или вели-
кој приватној компанији.

„Због тога влада има огромну обавезу да 
створи амбијент у коме је могуће започети 
свој посао без великих намета у почетку“, ис-
такла је Ана Брнабић. Према њеним речима, 
и реформа образовања, која је почела, треба-
ло би да кроз дуално образовање повећа број 
кадрова који су заиста потребни привреди.

„Истовремено се ради и на реформи 
финансирања високошколског образовања, 
како би држава сазнала колико се улаже у 
школовање једног студента, као и да ли се то 
и на који начин враћа. Након тога ће се ула-
гати више у образовање профиле који су по-
требни привреди“, рекла је премијерка.

МЛАДИ У ЗЕЛЕНОЈ ЕКОНОМИЈИ

БЕЗ ВЕЛИКИХ НАМЕТА У ПОЧЕТКУ

Извор: Бета
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Корисници решавањем квизова знања и информисаности, мини пословних и клиничких 
студија, дискусијама и волонтирањем на догађајима које организује или на којима 

учествује B.Cell, стичу одређене погодности, односно скупљају хипотетичке „суперћелије“

Иза стартапа B.Cell стоје 23 студен-
та медицине и фармације. Незадо-
вољна начином на који се подучава 
онкологија на домаћим факултети-

ма, група студената медицине и фармације 
Универзитета у Београду крајем фебруара 
прошле године покренула је пројекат који би 
требало да промени такво стање - B.Cell.

Према речима руководитељке пројекта, 
Наташе Атлије, подстакнути повећањем 
учесталости малигних обољења и застаре-
лим уџбеницима који се користе на факулте-
тима, они су решили да кроз своју платформу 
подстакну активност младих у овој области.

Платформа је формирана сусретом 
фармације, медицине и информационих 
технологија, у виду апликације и веб-сајта. 
Намењена је студентима биомедицинских 
усмерења и стажерима, управо јер предста-
вља брз, једноставан, савремен и бесплатан 
начин преузимања информација, подизања 
свести и употпуњавања стеченог знања мла-

дих стручњака, али и свих заинтересованих 
и вољних да се прикључе пројекту.

Потребу за покретањем оваквог пројекта 
препознали су пошто су спровели истражи-
вање на узорку од 100 студената медицине 
и фармације. Резултати анкете показали су 
да је заступљеност релевантних и нових ин-
формација из онкологије на осредњем нивоу 
(46 одсто студената је дало оцену од шест до 
десет, од тог броја студената чак 41,3 одсто је 
дало оцену шест).

У одговорима на питање колико само-
стално прате дешавања из области онколо-
гије, процентуална заступљеност оцена од 
шест до десет била је 31 одсто, а њих 37 одсто 
се изјаснило да је упознато са новим техно-
логијама које се тичу онкологије. Занимљиво 
да је и поред лошег тренда који је тренутно 
присутан, 66 одсто студената мотивисано да 
ради и усавршава своја знања из области он-
кологије.

Шта је B.Cell?
Примарна функција B.Cell платформе је 

да пружи могућност за електронско учење и 
пружи потребне информације корисницима, 
пласирајући им вести из области онкологије. 
Учење је омогућено кроз научне публика-
ције, онлајн часописе, предавања, различите 
класификације малигнитета, терапијске во-
диче и препоруке.

Поред тога, корисници решавањем кви-
зова знања и информисаности, мини послов-
них и клиничких студија, дискусијама и во-
лонтирањем на догађајима које организује 
или на којима учествује B.Cell, стичу одређе-
не погодности, односно скупљају хипотетич-
ке „суперћелије“.

Неки од бројних начина искоришћа-
вања прикупљених „суперћелија“ су посете 
фармацеутским компанијама, присуства 
стручним предавањима, семинарима, тре-
нинзима, радионицама или пак остваривање 
права на стручну праксу.

Најскорија дешавања које је пропратио 
B.Cell су Канцеролошка недеља са темом „Са-
времена онкологија” у организацији Канце-
ролошке секције Српског лекарског друштва 
и акције сакупљања новогодишњих паке-
тића на Фармацеутском и Медицинском фа-
култету за децу оболелу од канцера.

Планови за будућност
На самом почетку B.Cell су чинила по 

два студента са ФОН-а и Фармацеутског 
факултета, а данас је то тим од 23 студента 
медицине и фармације. Свако од њих ради у 
једном од мањих тимова - за уредништво, од-
носе са јавношћу и корпоративне односе.

До сада су окупили 800 регистрованих 
корисника и то махом промоцијом преко он-
лајн канала - Фејсбук, Инстаграм и LinkedIn, 
али и офлајн - промоцијом на матичним фа-
култетима, спровођењем заједничких јавних 
акција са студентским организацијама и ин-
ституцијама, кроз пројекте, симпозијуме и 
конгресе.

У офлајн смислу, у наредном периоду 
план B.Cell-а је да формира локалне тимове 
на медицинским факултетима у Нишу, Но-
вом Саду и Крагујевцу, да реализује неко-
лико јавних акција у области онкологије и 
учествује на конгресима и симпозијумима. 
Са стране развоја апликације, Наташа раз-
мишља овако: „Један од главних акцената у 
наредном периоду је успостављање сарадње 
са групом програмера који ће нам помоћи у 
даљим плановима за развој платформе“.

Планира се увођење нових сегмената 
- chat with professionals део, блог, употпуња-
вање базе студената биомедицине и отва-
рање могућности за спровођење разних 
истраживања и сакупљања података међу 
овом популацијом, како од јавног значаја 
тако и од значаја за корпоративни сектор.

Платформа је добила подршку од 
пословних партнера, друштвено одговорних 
компанија и појединих департмана са Меди-
цинског и Фармацеутског факултета.

ТЕХНОЛОГИЈОМ ПРОТИВ ЗАСТАРЕЛИХ УЏБЕНИКА
Студенти медицине и фармације креирали платформу за учење онкологије

Извор: www.startit.rs

     
Револуционарни вид учења

Платформа нуди могућност електронског учења. Корисници ће имати приступ 
едукативним материјалима, као што су научне публикације, онлајн часописи, 
предавања, курсеви, претраге класа канцера и терапија. Специфичност се ог-
леда у томе што поред динамичног информисања B.Cell мотивише кориснике да 
за своје ангажовање на самој платформи буду награђени и виђени од стране 
факултета, компанија, будућих послодаваца и партнера. Корисници ће реша-
вањем квизова знања и информисаности, мини пословних и клиничких студија, 
дискусијама и волонтирањем сакупљати „суперћелије“, које ће моћи да искорис-
те на различите начине, као што су посете фармацеутским компанијама, при-
суства стручним предавањима, семинарима, тренинзима или радионицама. За 
обезбеђивање ових програма ослонац су партнери B.Cell-а , односно друштвено 
одговорне компаније, као и одређене катедре Медицинског и Фармацеутског 
факултета, које би својом стручношћу подигле кредибилитет платформе.
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Немачка компанија „Леони“ започеће у јулу или августу из-
градњу фабрике за производњу каблова у Краљеву, у којој ће бити 
посла за 4.000 до 5.000 радника, најавио је у Нишу генерални дирек-
тор те компаније за Србију Клеменс Сакс. Према његовим речима, 
„Леони“ ће у четврти погон у Србији да уложи преко 60 милиона евра, 
а производиће се каблови за „мерцедес“ аутомобиле и фабрика ће 
имати 45.000 квадрата.

Сакс је навео да ће погон у Нишу до краја године бити комплет-
но опремљен и радити пуним капацитетом. Планирано је да градња 
погона буде завршена крајем 2019. године, односно почетком 2020. 

„У Нишу данас упошљавамо нешто више од 1.000 људи, а до краја 
2019. године радиће свих планираних 2.200 радника“, изјавио је ге-
нерални директор компаније „Леони“. Како је нагласио, ова компа-
нија која је присутна у Србији од 2009. године у својим погонима у 
Прокупљу, Малошишту и Нишу тренутно запошљава 6.000 радника. 

Сакс је истакао да је 
изузетно задовољан 
запосленима у Србији 
и њиховим резултати-
ма, као и сарадњом с 
државом и локалним 
самоуправама и На-
ционалном службом 
за запошљавање.

Привредна Комора Србије оценила је да је наступ српских ком-
панија прехрамбеног сектора на сајму Prodexpo 2018 у Москви био 
успешан, што потврђује договор о потписивању девет уговора и три 
предуговора. Укупна вредност договорених извозних аранжмана у 
Руску Федерацију је око 12 милиона евра, наводи се на сајту ПКС.

Из Привредне коморе Србије додају и да је Федерална агенција 
за безбедност хране Министарства пољопривреде Русије компанији 
„Карнекс“ доделила специјално признање за квалитет производа, у 
конкуренцији 2.450 излагача из 63 земље и 31 националне изложбе.

Наступ 15 компанија из Србије на јубиларној, највећој сајамској 
манифестацији у Москви, организовали су ПКС и Развојна агенција 
Србије, уз подршку програма Уједињених нација за развој (УНДП), 
кроз пројекат „Помоћ за трговину - подршка производним капаци-
тетима у пољопривредном сектору“, који финансира Влада Руске Фе-
дерације.

На националном штанду Србије наступили су „Бахус“ из Параћи-
на, „Мегле Србија“ из Крагујевца, ПИП из Новог Сада, „Карнекс“ из 
Врбаса, „Беокапра“ из Шида, Земљорадничка задруга „Моравац“ из 
Лесковца, „Нектар“ из Бачке Паланке, „КУЧ-компани“ из Крагујевца, 
Млекара „Шабац“, као и фирме са седиштем у Београду - ИТН група, 
„Мастер фрутс“, „Мундорама“, Национална дистрибуција, „Златибо-
рац“ и „Миракс Аграр“.

Компанија „Карнекс“ на сајму у Москви освојила је укупно пет 
златних и једну сребрну медаљу за своје производе. 

Компанија која ће ове године отворити више продавница у неко-
лико градова у Србији, најавила је да ће у марту објавити конкурс за 
запошљавање више од 1.000 продаваца.

„Отварањем продавница Лидла тржиште Србије ће добити први са-
времени дисконтни ланац. У току су темељне припреме у свим сегмен-
тима пословања, а део тога је и запошљавање нових радника“, казала 
је агенцији „Бета“ руководилац корпоративних комуникација „Лидла“ у 
Србији Мартина Петровић.

Она је навела да је тренутно отворен конкурс за нове раднике у ло-
гистичком центру „Лидла“ у Новој Пазови и да се очекује да ће највише 
кандидата бити из тог места.

„Најмасовнији талас запошљавања очекује нас у марту, када ћемо 
отворити конкурс за продавце у малопродаји у великом броју градова 
широм земље. На том конкурсу запослићемо више од 1.000 људи“, ка-
зала је Петровићева.

До сада је „Лидл“ у Србији запослио више од 400 људи, углавном на 
корпоративним функцијама, па у компанији има и ИТ стручњака, мар-
кетинг експерата, набављача, рачуновођа... Према речима Мартине Петровић, очекују се мотивисани кандидати који деле вредности компаније: 
ефикасност, динамичност, срдачност, сигурност и праведност.

„Ове вредности карактеришу и наш процес селекције - једноставан је, ефикасан и транспарентан, дајемо повратну информацију и нудимо 
добру радну атмосферу у стабилној интернационалној компанији“, казала је Мартина Петровић и додала да се заинтересовани за посао у „Лидлу“ 
могу пријавити за сва отворена радна места путем каријерног сајта компаније: www.karijera.lidl.rs. Она напомиње да због великог интересовања и 
очекиваног великог броја пријава процес селекције за позицију продавца може дуже трајати.

Како је истакла, имајући у виду искуство на више од 30 тржишта, „Лидл“ нуди конкурентне радне услове и јединствен приступ запосленима, 
у погледу обуке, бенефита и окружења.

„Ценимо време наших запослених, па захваљујући електронској евиденцији времена плаћамо сваки минут рада. Оптимизовани процеси и 
модерна опрема за рад, омогућавају да и на оперативним позицијама, попут оних у логистичком центру, равноправне шансе имају кандидати оба 
пола, јер не захтевају велику физичку снагу. Као послодавац, свесни смо да ‚Лидл‘ чине људи, па креирамо срдачну радну атмосферу и подржава-
мо развој запослених“, казала је Петровићева.

Она је истакла да је намера „Лидла“ да купцима у Србији понуди најбољи однос цене и квалитета, по чему је тај трговински ланац препознат 
у свету.

„За то су неопходне темељне припреме: одабрати праве локације, изградити продавнице, припремити логистички центар, одабрати асорти-
ман, снабдети продавнице робом... Ово је комплексан задатак у коме је потребно ускладити велики број процеса. Да бисмо то што боље урадили, 
већина наших запослених прошла је вишемесечну плаћену обуку у иностранству, где су радили на задацима који их овде очекују. Верујемо да 
имамо спремне и праве људе и радујемо се проширењу тима, са којим ћемо отворити Лидл у Србији“, рекла је Мартина Петровић.
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Посао за пет хиљада радника у фабрици „Леони“

„Лидл“ ће запослити више од 1.000 продаваца у Србији

„Најмасовнији талас запошљавања очекује нас у марту, када ћемо отворити конкурс за продавце 
у малопродаји у великом броју градова широм земље“, казала је Мартина Петровићев, руководилац 

корпоративних комуникација „Лидла“ у Србији

Српски произвођачи хране договорили извоз у Русију 
вредан 12 милиона евра
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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. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


