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ТЕМА БРОЈА - Образовни програми које Национална служба за 
запошљавање дизајнира, редизајнира, организује и реализује могу се 

сматрати претечом концепта дуалног образовања, које се уводи у систем 
формалног образовања како би се потенцирало стицање конкретних, 

практичних, применљивих, савремених и потребних знања и вештина
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УВОДНИК

КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ РАДА
Обуке Националне службе за запошљавање, које су увек вео-

ма интересантне свим корисницима, тема су овог броја „Послова“. 
Планирано је да се током године скоро 10.000 незапослених укљу-
чи у обуке, од којих нешто више од 600 особа са инвалидитетом. У 
питању су пре свега обуке на захтев послодавца, обуке за тржиште 
рада и програм специјалистичких информатичких обука. Овакви 
образовни програми НСЗ могу се сматрати претечом концепта ду-
алног образовања, које представља основ за стицање практичних 
знања и вештина ради боље конкурентности на тржишту рада. 

Подсећамо да је Национална служба у фебруару објавила јавне 
позиве за реализацију мера и програма активне политике запо-
шљавања, а поред увек интересантних програма за самозапошља-
вање и ново запошљавање, посебно су атрактивни позиви за про-
граме обука и стручног усавршавања за незапослене, а као новина и 
обуке за запослене, који ће захваљујући новим знањима осигурати 
свој останак у предузећу.

Водимо вас на Сајам привреде у Мостару, на којем је учествова-
ло више од 20 земаља из целог света, а Србија је била земља партнер 
сајма. Нашу земљу представило је више од 70 успешних компанија, 
на штанду под слоганом “Будућност нас спаја”, а осим привредног 
потенцијала Србија је промовисала туристичку понуду, богату кул-
турну баштину и гастрономију, како би показала да је добро место 
за инвестиције и пословање. 

У „Пословима” читајте који ће послови бити у понуди на сајмовима 
запошљавања који нас очекују у Србији у наредном периоду - 20. апри-
ла на сајму у Суботици учествоваће око 40 послодаваца, док ће у Нишу 
23. априла бити у понуди више стотина радних места свих профила, а 
како је најављено, учествоваће готово сви велики инвеститори.  

Национална служба за запошљавање активно је учествовала 
и на великом 4. Сајму средњих стручних и уметничких школа, на 
којем су ученици могли да сазнају све детаље о програмима и сме-
ровима које нуди 47 школа, као и какве су им могућности по завр-
шетку школовања. Наши психолози су помагали ђацима да изаберу 
праву школу, према својим интересовањима и способностима и да-
вали им информације о траженим занимањима на тржишту рада, а 
организована је и радионица “На путу избора занимања”. Ученици 
су могли да се информишу о избору будуће школе и на Сајму образо-
вања и професионалне оријентације одржаном на општини Врачар.

У овом броју читајте и како ће занатлије Новог Сада моћи да 
унапреде своје услуге уз помоћ нових информационих технологија, 
које се акције организују како би се смањила употреба пластичних 
кеса у Србији, као и у којим градовима се отвара највећи број нових 
радних места захваљујући великим инвестицијама. 

Редакција
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ИЗБОР ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА
Сајам образовања и професионалне оријентације на Врачару

Најава   САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У СУБОТИЦИ - 20. априла 2018.

Саветници из Националне службе за запошљавање пружали су информације о 
могућностима запошљавања у појединим областима рада и давали корисне савете 

ученицима у вези са планирањем каријере

Градска општина Врачар у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање организовала је Сајам образовања и профе-
сионалне оријентације, на коме су учествовале 23 београдске 
средње школе.

Сајам је отворила Радмила Сарић, заменица председника ГО 
Врачар, која је поручила да ће ова општина ђацима увек пружати 
подршку да буду међу најбољима у образовању, вештинама и будућој 
струци, јер је знање једини прави предуслов успеха и равноправног 
статуса у 21. веку.

„Време је да донесете прву самосталну одлуку у свом животу, 
одлуку која може да одреди будући живот. У коју школу се уписати? 
Данас имате прилику да разгледате понуде 23 школе које предста-
вљају своје програме, као и проходност за више и високо образовање. 
Желим вам да избором школе, као сопственом одлуком, храбро и са-
моуверено уђете у свет одраслих“, истакла је Радмила Сарић.

„На штанду НСЗ можете се информисати о перспективним и 
мање перспективним занимањима, посаветовати се са нашим психо-
лозима, поставити им питања и проверити своја интересовања, како 
бисте се лакше определили за наставак школовања и професионално 
усавршавање у складу са својим жељама“, рекао је овом приликом 
Добросав Марић, директор Филијале за град Београд Националне 
службе за запошљавање.

Сајам образовања има за циљ да се ученици завршних разреда 
основних школа информишу о програмима средњих школа и њихо-
вим образовним профилима и смеровима. Ученици су сазнали која 
знања и вештине могу стећи током школовања и за које послове ће 
бити оспособљени. Саветници из Националне службе за запошља-
вање пружали су информације о могућностима запошљавања у поје-
диним областима рада и давали корисне савете ученицима у вези 
са планирањем каријере. Ученици су имали прилику да се укључе у 

психолошке радионице и тако сазнају више о себи, својим жељама, 
професионалним интересовањима и начинима доношења одлука.

На Сајму образовања своје програме представиле су школе тех-
ничке, економске, грађевинске, архитектонске струке, гимназије, а 
ученицима се представила и Рачунарска гимназија.

„Кроз редовну наставу и сарадњу са светским ИТ компанијама, у 
току средњошколског образовања код нас се могу научити информа-
тика, математика, физика, рад са алгоритмима, безбедност и зашти-
та рачунара, рад са базама података, рад са графичким софтверима“, 
поручили су са штанда Рачунарске гимназије.

Сајам запошљавања у Суботици, у организацији суботичке филијале НСЗ, одржаће се у петак 20. априла 2018. године, од 10 
до 14 часова, у атријуму хотелско-конгресног пословног центра „Galleria“, Улица Матије Корвина 17, Суботица.  

За учешће на предстојећој манифестацији, коју по 39. пут организује суботичка филијала НСЗ као једну од својих редовних активности, до 
сада се пријавило око 40 послодаваца. Као и сваке године, послодавци имају потребу за великим бројем образовних профила и радних места, 
а свако може да пронађе адекватно запослење како у свом, тако и у алтернативном занимању. 

У машинској и електро струци исказане су потребе за запошљавањем техничара одржавања машина, металостругара, електричара, 
бравара, заваривача, у угоститељству се траже собарице, рецепционер, конобар, пекар, помоћни радник у кухињи. Тражени су и продавци, 
магационери, курири, возачи, саветник у осигурању, саветник за клијенте у банкарском сектору, књиговођа, правник, комерцијалиста, рад-
ници у продајно-позивном центру, оператери у контроли квалитета, оператери у производњи папирне галантерије, радници у производњи 
изолационог материјала, шивачи, а понуђена су радна места и за особе са инвалидитетом.

У суботичкој филијали НСЗ су још увек у току припреме за сајам, те се послодавци могу пријавити за учешће на нашој манифестацији. 
За незапослена лица организују се обуке за активно тражење посла (писање радне биографије, припрема за интервју са послодавцем и други 
савети), како би се кандидати што адекватније представили послодавцима. Незапосленима препоручујемо да унапред припреме неколико 
својих биографија (CV), да на сајму разговарају са више послодаваца, као и да им током разговора предају своје већ спремне биографије. 

Позивамо и лица из околних места, која припадају oпштинама Кикинда и Сомбор, да посете наш сајам и дођу до запослења. 
Елвира Сечи Ердманн

Катарина Јовичин

 Најава    САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НИШУ
23. и 24. априла 2018.

Пролећни сајам запошљавања у Нишу одржаће се 23. априла 2018. године, у Официрском дому, Улица Орловића Павла 28a, са почетком од 
10 часова. Ова увек добро посећена манифестација окупиће око 50 послодаваца који ће понудити више стотина слободних радних места свих 
профила. На задовољство посетилаца, на саjму ће учествовати готово сви велики инвеститори који су уједно и највише допринели смањењу 
незапослености у Нишу у последњих неколико година. Биће ово одлична прилика за непосредaн сусрет незапослених и послодаваца.

Наредног дана, 24. априла, на истом месту биће одржан Сајам образовања, на коме ће се представити средње школе, више школе и факул-
тети из Ниша и околине. Биће ово јединствена прилика за представљање образовног потенцијала којим Ниш располаже, на непосредан начин 
и из прве руке. Ова манифестација је од највећег значаја за ученике завршних разреда основних и средњих школа који се налазе пред битном 
животном одлуком одабира будућег занимања. Владан Крстић
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Национална служба за запошљавање објавила је средином фе-
бруара јавне позиве за реализацију програма и мера активне 
политике запошљавања у 2018. години. Поред увек врло 
актуелних јавних позива за самозапошљавање и ново запо-

шљавање, објављени су и јавни позиви за програме обука и струч-
ног усавршавања незапослених лица, али и први пут за лица која су 
у радном односу. Тим поводом разговарамо са Илијом Кнежевићем, 
начелником Одељења за образовање и обуке у Националној служби 
за запошљавање.

Чиме се бави Одељење за образовање и обуке?
Одељење за образовање и обуке, које функционише у оквиру 

Сектора за подршку запошљавању, обавља стручно-аналитичке, кре-
ативно-иновативне, организационе и оперативне послове у вези са 
додатним образовањем и обукама незапослених лица, стандардима 
занимања и сертификацијом знања и вештина стечених у нефор-
малном образовању. Одељење дизајнира и редизајнира модалитете 
образовања кроз програме, анализира процес реализације и ефек-
те програма ради унапређења. Циљ ове функције јесте реализација 
програма стицања знања и вештина за обављање послова у оквиру 
стеченог занимања лица са евиденције незапослених, стручног ос-
пособљавања и усавршавања, преквалификације, доквалификације, 
стицања додатних знања и вештина ради непосредног запошљавања, 
стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање, као и за 
даље образовање у циљу продуктивнијег запошљавања. 

Колико лица ће бити укључено у програме обука у 2018. 
години?

У програме додатног образовања и обука у 2018. години пла-
нирано је укључивање 9.880 незапослених, од којих 620 особа са 
инвалидитетом. За програм стручне праксе предвиђено је укључи-
вање укупно 4.530 лица (30 са инвалидитетом), у програм стицања 
практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и 
дугорочно незапослене 820 лица (20 са инвалидитетом), у обуке за 
тржиште рада 1.250 лица (550 са инвалидитетом). У програм специја-
листичких информатичких обука биће укључено 1.000 незапосле-
них, у обуке на захтев послодавца 780 (20 лица са инвалидитетом) и у 
функционално основно образовање одраслих 1.500 лица.

Јавни позиви за реализацију програма стручне праксе, стицања 
практичних знања и обуке на захтев послодавца су објављени 14. фе-
бруара 2018. године и отворени су најкасније до 30. новембра 2018. 
Реализација обука за тржиште рада и специјалистичких информа-
тичких обука ће започети након спроведеног поступка јавне набавке 
и избора извођача обука. Функционално основно образовање одра-

слих ће се реализовати почев од септембра 2018. године, а на основу 
споразума са школама за основно образовање одраслих. Послодавци 
се могу информисати о програмима на сајту Националне службе или 
у надлежној филијали. 

На којим обукама ће бити акценат?
Обуке представљају најатрактивнији образовни модел учења, 

посебно за одрасле полазнике, из разлога интензивности, практично-
сти и применљивости. Из наведених разлога, као и до сада, и у 2018. 
години реализоваће се следеће врсте програма обука, пре свега про-
грам обуке на захтев послодавца, програм обуке за тржиште рада и 
програм специјалистичких информатичких обука.

Програм обука на захтев послодавца, као што и назив каже, на-
мењен је првенствено послодавцима. Уколико послодавац не може 
да обезбеди квалитетне кадрове на тржишту рада, са знањима и 
вештинама неопходним за обављање конкретних послова, може ис-
користити могућност програма обука на захтев послодавца. Обука се 
реализује у трајању од 1 до 3 месеца, односно са највише 480 часо-
ва, што зависи од врсте и сложености посла и у складу са интерним 
програмом. Уколико су кандидати особе са инвалидитетом, обука се 
реализује у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за 
спровођење мера и активности професионалне рехабилитације ми-
нистарства надлежног за послове запошљавања. Програм је специ-
фичан и занимљив послодавцима, јер врло активно утичу на садржај 
знања и вештина које ће полазници стећи кроз процес обучавања. 

Са друге стране, програм обука за тржиште рада је намењен 
незапосленима и он је уједно најатрактивнији због стицања специ-
фичних знања и вештина у кратком интензивном периоду и увећава 
компетентност и конкурентност на тржишту рада. Ове године неза-
послени ће имати прилике да се укључе у неке од следећих обука 
– за књиговође, оператера на ЦНЦ машинама, кројење и шивење, ко-
зметичара, кувара, виљушкаристу, итд. Национална служба програм 
реализује у сарадњи са образовним установама из неформалног или 
формалног система образовања.

Имамо и програм специјалистичких информатичких обука 
за незапослене које омогућавају стицање нових знања, вештина и 
способности незапослених лица у области напредних информацио-
них технологија. Циљ програма је да се незапосленима који немају 
предзнања из области програмирања, у релативно кратком временс-
ком периоду омогући стицање основних знања и вештина програми-
рања у различитим програмским језицима. Ове обуке програмирања 
представљају основ за све полазнике за радно ангажовање у овим 

ОБУКОМ ДО ПОСЛА
ТЕМА БРОЈА     Додатно образовање

Образовни програми које Национална служба за запошљавање дизајнира, редизајнира, 
организује и реализује могу се сматрати претечом концепта дуалног образовања, које 
се уводи у систем формалног образовања како би се потенцирало стицање конкретних, 

практичних, применљивих, савремених и потребних знања и вештина
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областима, и добар темељ за надоградњу знања и вештина и уна-
пређење у свету програмирања и информационих технологија. Ове 
године незапослени ће имати прилике да се укључе у обуке за неки 
од следећих програмских језика: Java, JavaScript, PHP, итд.

Један од најпопуларнијих је програм стручне праксе. Шта 
је у оквиру овог програма предвиђено?

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање 
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одгова-
рајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког 
стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је 
то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за 
самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања рад-
ног односа, а спроводи се у складу са законом, односно у складу са 
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. 
Национална служба за запошљавање финансира програм најдуже 12 
месеци. 

Програм је намењен лицима са најмање средњим образовањем и 
са различитим занимањима, која ће своја прва радна искуства у стру-
ци стећи у различитим областима на тржишту рада на пословима 
за које постоји законска обавеза полагања испита или је послодавац 
кроз свој акт прописао обавезу обављања приправничког стажа. 

Колики број лица ће бити укључен у функционално об-
разовање одраслих. Да ли постоји могућност похађања обука 
за конкретна занимања или наставак школовања након завр-
шетка основне школе?

Програм функционалног основног образовања одраслих на-
мењен је незапосленима који нису завршили основну школу. Кон-
ципиран је тако што се у основне школе за образовање одраслих у 
формалном систему образовања у року од три године, кроз похађање 
3 циклуса, стиче сведочанство о завршеној основној школи. Након 
завршетка основног образовања незапослени имају могућност да се 
укључе у све остале образовне програме у организацији Националне 
службе, а пре свега у програме обука и стицања практичних знања. 

Новина међу овогодишњим програмима је Јавни позив за 
учешће у финансирању програма обуке за потребе послода-
вца за запосленог у 2018. години. Коме је намењен овај про-
грам, који су услови учешћа и циљеви обука?

Програм обуке за потребе послодавца за запосленог подразуме-
ва финансијску помоћ послодавцима чији запослени имају потребу 
стручног усавршавања кроз обуке. Основа за спровођење ове врсте 
програма је Закон о контроли доделе државне помоћи, Уредба о пра-
вилима за доделу државне помоћи и Правилник о ближим крите-
ријумима и условима за укључивање запоселног у обуке за потребе 
послодавца ради стицања додатних знања и вештина.

Циљ обука је унапређење знања и вештина (нових и/или недос-
тајућих) за извршавање постојећих или будућих дужности и зада-
така који се креирају унутар одређеног занимања или посла. Сврха 
стручног усавршавања је унапређење квалитета рада, подизање ни-
воа компетентности, ефикасности и ефективности, као и нивоа про-

фесионализације запослених у раду на конкретним и специфичним 
пословима и одржавања запослења.

На основу потреба и прогноза у делатности пословања, посло-
давац дефинише план усавршавања запослених, који подразумева, 
између осталог, врсте обука које запослени треба да похађа. Обуке 
могу изводити извођачи обука који имају статус јавно признатих ор-
ганизатора активности образовања одраслих за конкретне програме 
или лиценцирани извођачи обука, који су лиценце и акредитације 
стекли на основу закона и/или подзаконских аката донетих од стране 
Републике Србије.

Кроз овај програм послодавци могу укључити у обуке запослене 
на неодређено време. Након завршетка обуке и стицања сертификата 
или уверења, послодавац мора задржати запосленог у радном односу 
најмање још 24 месеца. Запослени се могу упутити у две врсте обука 
ради стручног усавршавања: обуке ради посебног стручног усаврша-
вања и обуке ради општег стручног усавршавања. Посебно стручно 
усавршавање подразумева стицање знања и вештина специјализова-
них за делатност послодавца и/или за обављање конкретних послова 
код послодаваца и који нису или у мањој мери јесу применљиви у 
раду код других послодаваца. У случају упућивања запослених на 
ову врсту обука, послодавац може остварити право на рефундацију 
трошкова обуке до 25% од укупних оправданих средстава. Опште 
стручно усавршавање обухвата знања и вештине применљиве код 
других послодаваца и/или у другим делатностима. На ову врсту обу-
ка послодавац може остварити право на рефундацију трошкова до 
60% од укупних оправданих трошкова. 

Да ли је с обзиром на све активности које предузима на 
пољу додатног образовања и оспособљавања за тржиште 
рада, НСЗ на неки начин била претеча концепту дуалног обра-
зовања, које се уводи од следеће године у систем образовања 
Републике Србије?

Образовни програми које НСЗ дизајнира, редизајнира, орга-
низује и реализује могу се сматрати претечом концепта дуалног 
образовања, које се уводи у систем формалног образовања како би 
се потенцирало стицање конкретних, практичних, применљивих, са-
времених и потребних знања и вештина, затим учење у реалном рад-
ном окружењу у реалним пословним ситуацијама и учење уз помоћ 
ментора и/или инструктора. 

Ради постизања што квалитетнијих ефеката у образовним про-
грамима, Национална служба је дефинисала критеријуме и услове за 
послодавце у погледу програма образовања, кадровских капацитета, 
пословно-материјално-техничких услова. Критеријуми се редовно 
преиспитују, прилагођавају и редефинишу, а у складу са реалним си-
туацијама на тржишту рада и могућностима послодаваца, који су у 
највећој мери носиоци процеса образовања.

Осим намене образовних програма незапосленима и послода-
вцима у циљу добијања знања и вештина и запошљавања, Национал-
на служба је ту и да пружи стручно-саветодавну помоћ у анализи-
рању образовних потреба, у организацији и реализацији програма.

Јадранко Матић
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Под слоганом „По својој мери школу изабери“ на Београдском сај-
му одржан је Четврти Сајам средњих стручних и уметничких школа 
на којем се представило 47 школа. На једном месту ученици су могли 
да сазнају детаље о програмима и смеровима које школе нуде, као и 
какве су им могућности по завршетку школовања. 

Велики број ђака, пред којима је једна од најважнијих одлука у 
животу, дошао је на Београдски сајам како би одабрали школу која 
им одговара. За одабир правог занимања врло је важно да млади 
буду добро информисани о томе какав је програм рада школе, али и 
какве су могућности запошљавања са стеченим занимањем. Такође, 
важно је да процене себе, своја знања, вештине и способности и јасно 
дефинишу интересовања. Управо то је и циљ организовања оваквих 
сајмова, а представници Националне службе за запошљавање били 
су ту да их усмере на прави начин. 

Школе су се, као и претходних година, свака на свој начин пот-
рудиле да привуку пажњу што већег броја ђака. Штандови на којима 
су изложени радови настали на школским часовима и секцијама и 
презентација практичне наставе само су неки од начина на који су се 
школе представиле. Тако смо могли да сазнамо како се поправљају 
зуби, граде куће, како се израђују уметнички предмети и грнчарија, 

дизајнира текстил, кува или кроји и шије одећа од коже, а наставни-
ци и ученици приближили су заинтересованима школски програм и 
ваннаставне активности. Били су спремни да одговарају на сва по-
стављена питања будућих ђака, а с обзиром да су осмаци свесни да 
бирајући школу бирају и своју будућност и посао којим ће се бавити, 
питања је било на претек. 

Ђаци се слажу да ће им овај сајам бити врло користан, јер ће ди-
ректан контакт и разговор помоћи да направе прави избор. Посебно 
им се допало што могу да виде и практично шта се у којој школи ради 
и што се велики број школа прдставио на сајму. Кажу да имају трему 
и да им је најважније да у школи имају добру праксу и да после могу 
лако да нађу посао који желе. 

Четврти Сајам средњих стручних и уметничких школа отворио 
је градски менаџер Горан Весић, који је истакао да је ово начин да се 
деци помогне да самостално донесу прву важну одлуку у животу, да 
одаберу школу која ће им дати добро образовање, како би могли да 
живе од свог рада.

„Живимо у веку у којем је знање најважнији ресурс. Усвојен је 
Закон о дуалном образовању, који треба да омогући да се деца шко-
лују за занимања која се траже на тржишту, да привреда и школство 
сарађују”, рекао је Весић и истакао да је Београд окренут према мла-
дима, који су будућност ове земље. 

У име Министарства просвете, науке и технолошког развоја ђаке 
је поздравио помоћник министра Александар Пајић, који је рекао да 

је ово министарство урадило много за образовни систем, пре свега 
доношењем бројних закона неопходних за још боље функционисање 
школског система. „Наше школе имају традицију и шта да понуде. 
Желим вам добар избор и подсећам да ћемо од следеће године има-
ти реформисане гимназије, које ће сигурно бити интересантан избор 
будућим средњошколцима“, рекао је Пајић.   

Директор НСЗ Зоран Мартиновић поручио је ђацима да је поред 
избора занимања које воле важно да бирају школу која ће им обез-
бедити да имају добру каријеру и квалитетан живот. „Данас је неоп-
ходно да ђаци у школи стичу компетенције, знања и вештине који се 
траже на тржишту рада, па су адекватно образовање и пракса веома 
важни. Због тога подржавамо дуално образовање, које доприноси 
томе да ученици из школа излазе спремнији за рад и брже се запо-
шљавају“, каже Мартиновић. 

Он истиче важну улогу Националне службе за запошљавање, 
која пружа све информације и савете о професионалној оријентацији 
и каријерном саветовању, дефицитарним занимањима и потреба-
ма тржишта рада. „Велико је интересовање ђака за професионалну 
оријентацију, па је у НСЗ за прва три месеца ове године кроз савето-
вање прошло око 2 и по хиљаде младих“, додаје Мартиновић.

„Данас смо ту да чујемо све ваше предлоге и сугестије, а са парт-
нерима ћемо се потрудити да то спроведемо у дело. Верујте у себе, 
радите на себи, најважније је да имате неопходна знања и вештине. 
Школу уписујете само због себе и уколико будете довољно радили 
на себи бићете успешнији у животу, а ја вам баш то желим“, поручио 
је ђацима Драгомир Петронијевић, председник Савета за запошља-
вање Београда.

Представници Националне службе за запошљавање и на овом 
сајму помагали су ђацима да изаберу праву школу, према својим 
способностима и интересовањима. Наши психолози давали су саве-
те заинтересованима о занимањима која имају перспективу, а кроз 
радионицу „На путу избора занимања“ деца су могла да се упознају 
са начинима доношења правих одлука и да процене своје жеље и мо-
гућности. 

„Овај непосредан контакт је драгоцен, јер ђаци и родитељи могу 
да добију одговоре на бројна питања. Ђаци имају читаву листу жеља 
и овај сајам је прилика да открију своја интересовања, да ускладе 
своје жеље и могућности“, каже психолог НСЗ Ивана Божић.  

Сајам средњих стручних и уметничких школа, осмишљен као 
помоћ основцима у првом великом избору у животу, организује 
градски Секретаријат за образовање и дечју заштиту у сарадњи са 
Привредном комором Србије и Националном службом за запошља-
вање. 

На Београдском сајму одржан Сајам средњих стручних и уметничких школа

За одабир правог занимања врло је важно да млади буду добро информисани о томе 
какав је програм рада школе, али и какве су могућности запошљавања са стеченим 

занимањем

ШКОЛА ПО МЕРИ

Јелена Бајевић
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У Србији се годишње потроши 2 милијарде пластичних кеса, 
односно сваки становник наше земље употреби око две и по 
хиљаде кеса током године, док је у Европи то знатно мање, око 
500 кеса по становнику у просеку. То су подаци који морају да 

нас забрину, посебно када се узме у обзир да је за разградњу пласти-
чне кесе потребно од 400 до 1.000 година и да се за производњу ки-
лограма полиетилена од којег се праве пластичне кесе у атмосферу 
испусти два килограма угљен-диоксида. Дакле, јасно је колико штете 
чинимо животној средини користећи пластичне кесе у тој мери, али 
је питање како да тај проблем решимо? 

Пластичне кесе се гомилају на депонијама, у природи, у водама, 
угрожавају биљни и животињски свет, садрже штетне материје и хе-
микалије које загађују природу. Иако су шездесетих година прошлог 
века, када су откривене, дочекане са одушевљењем и постале врло 
популарне и код потрошача и код произвођача, данас је добро по-
знато да су велики еколошки проблем и да се њихова употреба мора 
свести на минимум. 

Управо због тога је у земљама ЕУ 2012. године ступио на снагу 
Закон о забрани употребе пластичних кеса, а према најновијим пла-
новима, земље чланице ЕУ имаће обавезу да смање употребу танких 
пластичних кеса за 80 одсто до 2025. године, као и да до 2030. године 
сва пластична амбалажа на тржишту ЕУ буде рециклирана на еко-
номичан начин. Такође, Европска комисија недавно је усвојила прву 
свеобухватну стратегију о пластици с циљем заштите планете, а пре 
свега здравља грађана. У оквиру те стратегије и од Србије је затраже-
но да до краја слдеће године ограничи коришћење пластичних кеса 
на 90 комада годишње по особи. 

Са овим проблемом у свету боре се увођењем посебних такси 
којима се финансирају трошкови рециклаже и чишћења, па подаци 
говоре да је у ЕУ за 72 одсто смањена употреба пластичних кеса, пре 
свега јер су људи схватили колико су штетне за животну средину. У 
Ирској је смањење чак 90 одсто, захваљујући едукацији становништ-
ва и наплати.

У Србији се, такође, спремају промене, а видећемо колико ће оне 
утицати на свест и навике потрошача.

Поједини маркети у Србији најављују да ће се укључити у акцију 
смањења употребе пластичних кеса на свој начин, па тако трговински 
ланац „Shop&Go“ први уводи праксу да се кесе у њиховим продавни-
цама наплаћују по цени од два динара, а пре увођења те мере купци 
су за рачун већи од 1.000 динара бесплатно добијали памучни цегер. 
И у другим трговинским ланцима у Србији озбиљно размишљају да 
уведу мере како би се што више смањила употреба пластичних кеса. 

Како би подигли свест грађана, симболично на Дан заштите при-
роде, Млади истраживачи Србије са компанијом „Делез“ (Delhaize) 
организовали су једнодневну акцију „Реци НЕ пластичним кесама“. 
Њихови волонтери су у десет малопродајних објеката у Београду раз-
говарали са грађанима, указујући им на проблем и начине да зашти-
тимо животну средину. 

Ана Величковић, волонтерка Младих истраживача Србије, каже 
да је изненађена тиме што су грађани веома обавештени о акцији и 
да им се допада идеја да се пластичне кесе замене платненим цеге-
рима. „У кући имам лош пример, јер моји бака и дека узимају кесу у 

продавници и када купе само један производ. Важно ми је да објас-
нимо људима да можемо да променимо ствари набоље. Ја увек носим 
ранац или платнену торбу када идем у набавку, па то препоручујем 
и другима“, каже Ана. 

Ипак, поједини грађани сматрају да би наплата кеса била још 
један удар на џеп потрошача, али се сви слажу да су веома штетне 
по животну средину и здравље људи. У разговору са млађим потро-
шачима открили смо да они носе платнене торбе када иду на пијацу, 
али у продавницама најчешће узимају пластичне кесе за паковање. 
С друге стране, старији суграђани које смо затекли у продавници 
углавном су код себе имали цегере. 

Бака Вера каже да цегер увек носи из практичних разлога и сма-
тра да су кесе веома штетне и да их наши људи превише користе. 
„Боље је да купујемо папирне кесе него пластичне“, додају потрошачи.

Млади истраживачи Србије су еколошка организација која подр-
жава све акције које су од јавног интереса и непрофитне природе. Је-
лена Ристић Бероња каже да је циљ ове акције да се људи замисле и 
запитају шта као појединци могу да учине за бољу и здравију живот-
ну околину. „Верујем да је свака врста едукације важна јер предста-
вља још један корак ка остварењу циља. Сваки човек треба критично 
да преиспита сопствене навике и колико су штетне или добре за пла-
нету, као и колики је утицај нашег понашања на животну средину. 
Имамо једну планету и свако од нас може нешто да уради и промени 
ствари набоље“, објашњава она. 

Поред ове акције, Млади истраживачи Србије организују бројне 
активности у вези са различитим областима заштите животне средине, 
а њихов волонтерски сервис постоји већ 30 година.

Волонтерска акција Младих истраживача Србије

РЕЦИ НЕ ПЛАСТИЧНИМ КЕСАМА

Јелена Бајевић

     

Извор: www.energetskiportal.rs

ПРВИ СУПЕРМАРКЕТ БЕЗ ПЛАСТИКЕ
ОТВОРЕН У ХОЛАНДИЈИ

   У Амстердаму је отворен први супермаркет са одељком који је у 
потпуности без пластике и који нуди више од 700 производа упа-
кованих у потпуно биоразградиве материјале. Ова инцијатива ре-
зултат је сарадње Екоплаца, холандског ланца продавница орган-
ске хране и организације за заштиту животне средине Пластична 
планета, која се већ дуги низ година бори против загађења. Њихов 
циљ је да елиминишу пластична паковања из 74 ланца продавница 
до краја ове године.
   Директор Екоплаца Ерик Доес каже: „Знамо да су се нашим куп-
цима смучили производи упаковани у гомилу слојева дебеле плас-
тичне амбалаже и овакви одељци у супермаркетима без пластике 
важан су корак када је реч о будућности у области продаје хране”.
Амстердам је само први у низу градова који ће имплементирати 
овакав принцип продаје у Европи.
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Наша земља представила се слоганом „Будућност нас спаја“. 
Осим привредног потенцијала, Србија је на сајму промовиса-
ла туристичку понуду, богату културну баштину, гастроно-
мију, како би показала да је добро место за инвестиције и 

пословање.
Српске компаније представиле су своју понуду на 900 квадрата 

изложбеног простора, у оквиру Националног павиљона у Мостару. 
Реч је о компанијама из скоро свих сектора привреде, а највише у об-
ласти прехрамбене индустрије, индустрије машина и опреме, грађе-
винске и текстилне, електро, металске, као и индустрије намештаја. 
То су успешне велике и средње компаније из приватног и јавног 
сектора, које извозе своје производе и услуге у више од 120 земаља 
региона и света. Своју понуду представиле су и фирме које пружају 
транспортне, инжењерске и графичке услуге. Презентацију Србије 
организовале су Привредна комора Србије и Развојна агенција. 

Сајам је отворио председник Србије Александар Вучић, који је 
том приликом поручио да ће наставити да се залаже за јединствено 
економско тржиште региона као простора за нове инвестиције, као и 
да је сарадња оно што је региону најпотребније. Он је додао да нема 
граница када су бизнис и пословна сарадња у питању.

Вучић је изразио наду да ће следеће године Србија имати још 
више излагача на овом сајму, као и да ће домаћини бити драги гости 
када дођу код нас. „Како сте ви нас дочекали у Мостару, тако ћемо ми 
вас у Београду, Новом Саду, Крагујевцу... Сигуран сам да ћете имати 
све више грађана из Србије у Херцеговини, као што сам уверен да 
ћете осетити гостопримство и гостољубље нашег народа у Србији. Ми 
смо пре свега комшије, али и много смо више и ближе од тога”, иста-
као је Вучић, који је добио и захвалницу мостарског сајма. 

Наводећи да се робна размена између две земље приближава 
цифри од две милијарде евра, председник је рекао да су нам, због 
лекција које још учимо, овакви сајмови потребни, да се кроз размену 
уједине тржишта и да ухватимо корак са светом. Истакао је да се Ср-
бија радује повећању извоза у БиХ, али и повећању увоза, јер ће на тај 
начин моћи да набавља робу и сировине под повољнијим условима, 
него када увози из западноевропских или неких других земаља.

„То је узајамни подстицај који доноси много радних места“, подву-
као је Вучић и додао да је привредницима потребан бољи транспорт 
и смањење дажбина, истичући да је улога привредника најважнија. 
„Ви градите мостове, стварате корист за све људе на овим простори-
ма и зато вам желим да остварите своје планове, да заједно идете на 
трећа тржишта, да развијате сарадњу, а у Србију сте сви добродошли“, 
поручио им је председник Србије и захвалио привредницима из Хр-

ватске, БиХ, Мађарске, Кине, Србије и многих других земаља који су 
се представили на сајму. 

Свечаном отварању су присуствовали члан Председништва БиХ 
из реда хрватског народа Драган Човић, премијер Бугарске Бојко Бо-
рисов, премијер Хрватске Андреј Пленковић и председник Републике 
Српске Милорад Додик. Из Србије, земље партнера, поред председ-
ника Вучића присутни су били и министри за трговину и пољоприв-
реду Расим Љајић и Бранислав Недимовић и председник Привредне 
коморе Србије Марко Чадеж.

Члан Председништва БиХ из реда хрватског народа Драган Чо-
вић је истакао да му је посебно задовољство што је Србија ове годи-
не земља партнер и што је, како је рекао, председник Вучић препо-
знао интерес сарадње привредника две земље. Он је подсетио да је 
мостарски сајам пре 21 годину био мала привредна манифестација, 
која је постигла велики углед и успех. Директорка сајма Далфина Бо-
шњак је у прилог томе додала да је ова манифестација препозната 
у региону и да ове године учествује велики број фирми из око 20 зе-
маља, наглашавајући да БиХ жели још више да се повеже са српском 
привредом. У складу са тим организован је велики број тематских 
конференција, стручних скупова и округлих столова. Градоначелник 
Мостара Љубо Бешлић означио је мостарски сајам као стециште еко-
номског напретка и снаге за будућност.

Привредна комора Србије организовала је појединачне презента-
ције компанија, а представници ПКС учествовали су на Првој послов-
ној конференцији Форума привредних комора јадранско-јонског под-
ручја „Регионални развој - Изазови будућности“.

У оквиру Европске мреже предузетништва, ПКС и РАС у сарадњи 
са ИНТЕРА Технолошким парком Мостар и Спољнотрговинском ко-
мором БиХ организовали су Међународне пословне разговоре, је-
динствену прилику за проналажење добављача, купаца, партнера и 
успостављање пословних контаката који ће отворити нове пословне 
могућности прекограничне сарадње.

Међу успешним компанијама које су се представиле на сајму 
у Мостару били су: Аеродром „Никола Тесла“, МТЕЛ, Нафтна индус-
трија Србије, Србијагас, А Хотели, Ер Србија, Алева, Бамби, Комтрејд, 
Имлек, Књаз Милош, Нектар, Пионир, Соко штарк, Златиборац, Алфа 
плам, Симпо...

Србија ће, како је најављено, и следеће године учествовати на 
највећем регионалном привредном скупу у Мостару, а планира се 
учешће већег броја наших привредника и компанија. 

Сајам привреде у Мостару

У Мостару је одржан 21. Међународни сајам привреде, на којем је учествовала и Србија, као 
земља партнер, са представницима око 70 домаћих компанија. Сајам представља највећу 
и најзначајнију пословну изложбу у Босни и Херцеговини, а на изложбеном простору од 30 

хиљада квадрата окупили су се представници привреде и компанија из више од 20 земаља

БУДУЋНОСТ НАС СПАЈА

Јелена Бајевић

Фото: Танјуг



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

838
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              24 
Медицина                                         28
Индустрија и грађевинарство              35
Саобраћај и везе                                       37
Здравство и социјална заштита                               38
Наука и образовање                          39
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       Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС” број 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, број 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-480/2018 од 
30.01.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд

II Раднo местo које се попуњава:

Републички инспектор за заштиту 
животне средине, у подручној 

једници широј од подручја управног 
округа за Град Београд са седиштем 

у Београду, звање саветник
Одсек за заштити животне средине 
од загађивања, Сектор за надзор и 

предострожност у животној средини
1 извршилац

Опис послова: припрема и врши инспекцијски преглед 
у области заштите ваздуха, процене утицаја на живот-
ну средину, заштите од буке у животној средини, упра-
вљања отпадом, контроле квалитета отпадних вода и из 
других области заштите животне средине; учествује у при-
преми извештаја о резултатима наведених инспекцијских 
прегледа; обавља непосредан надзор над извршењем 
инспекцијских послова поверених јединицама локалне 
самоуправе; предузима мере и радње којима спречава 
незаконити рад изрицањем управних и казнених мера; 
поступа по пријавама грађана, доноси решења, подно-
си пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне 
пријаве; пружа стручну саветодавну подршку привредним 
субјектима, припрема и врши превентивне инспекцијске 
надзоре; сачињава извештаје о исходу извршених контро-
ла, сачињава месечне, кварталне и годишње извештаје 
о раду и предузетим мерама; обавља и друге послове из 
делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 
године радног искуства у струци, знање енглеског језика, 
положен испит за управљање моторним возилом Б катего-
рије, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о заштити животне средине, Закона о процени утицаја 
на животну средину и Закона о водама - усмено; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; 
знање рада на рачунару провераваће се практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Нови Београд, Др Ивана Рибара 91

III Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: 
поштом на адресу Министарства заштите животне среди-
не, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назна-
ком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је 
на писарници Управе за заједничке послове републичких 
органа, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд.

IV 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 - листу „Послови“.

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: 
Радмила Симовић и Мирјана Крсмановић, тел. 011/3132-571.

VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу на конкурс: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; 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 положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима или оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења или други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство), оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог одгова-
рајућег доказа о познавању енглеског језика; оверена 
фотокопија возачке дозволе за положен возачки испит Б 
категорије, 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.

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те 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 канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства заштите животне средине 
www.ekologija.gov.rs, у делу Конкурси.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе 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 пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између оста-
лог, прописано да је јавни бележник надлежан и за овера-
вање потписа, рукописа и преписа за које је посебним зако-
нима који се примењују пре ступања на снагу овог закона 
прописано да их оверава суд, односно општинска управа; 
да основни суд односно општинске управе као поверени 
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, руко-
писа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основ-
ни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије 
основних судова, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних 
бележника.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама 
Министарства заштите животне средине - Нови Београд, 
Омладинских бригада 1, почев од 07.05.2018. године, o 
чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом, 
телефоном или на мејл адресу коју су навели у пријави.

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

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, небла-
говремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће 
одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Министарства заштите животне средине: www.ekologija.
gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова рад-
ног места, на порталу е-Управе, и на веб-страници и у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), а у складу са 
Закључком Комисијe за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-1676/2018-1 од 28. фебруара 
2018. године, Управа за јавне набавке оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за 
јавне набавке, Немањина 22-26, Београд 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
унапређењу области јавних набавки, 

у звању саветник
Групa за развој система јавних набавки, 

Сектор за послове јавних набавки
1 извршилац

Опис послова: Припрема моделе одлука и других аката 
које наручилац доноси у поступку јавне набавке; обавља 
стручне послове у поступку израде стручне литературе; 
учествује у изради модела оквирних споразума, упутстава, 
смерница и других аката предвиђених Законом о јавним 
набавкама; учествује у изради мишљења у вези са нацр-
тима закона и других прописа чији су предлагачи други 
органи државне управе; пружа стручну помоћ у изради 
програма обука за наручиоце и понуђаче из области јав-
них набавки; учествује у изради софтверске апликације за 
вођење регистра службеника за јавне набавке; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и познавање рада 
на рачунару. 
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне 
набавке - усмено; познавање Закона о државној управи - 
усмено; познавање подзаконских аката у области јавних 
набавки (уредбе и правилници) - усмено (погледати на 
сајту http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni); познавање 
рада на рачунару (Word, Excel) - провера практичним радом 
на рачунару и вештина комуникације - усмено. 

Администрација и управа
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2. Радно место за статистичко-
евиденционе послове, у звању 

референт
Oдсек за анализу система јавних набавки 

и међународну сарадњу, Сектор за послове 
јавних набавки

1 извршилац
Опис послова:  утврђује испуњеност обавезних елемена-
та кварталних извештаја о јавним набавкама и наручиоци-
ма шаље исте на уређење; прикупља и припрема податке 
за унос у јединствену базу података за праћење поступа-
ка јавних набавки; врши регистрацију и пререгистрацију 
корисника на Порталу јавних набавки; стара се о функцио-
нисању базе података о јавним набавкама, идентификује 
застоје у њиховом раду и иницира њихово отклањање; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема, најмање 2 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о јавним набавкама и делокруга рада Управе за јавне 
набавке - усмено; познавање рада на рачунару (Word, 
Excel) - провера практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено. 

3. Радно место за информатичке 
послове, у звању сарадник

Група за кадровске и опште послове, ужа 
унутрашња јединица изван састава Сектора

1 извршилац

Опис послова:  стара се о функционисању и безбедности 
информационог система и база података Управе; врши тех-
ничко одржавање и обезбеђује заштиту података на рачу-
нарима запослених у Управи; учествује у изради софтвера 
којима се унапређује рад и комуникација унутар и изван 
Управе; уноси податке и креира визуелни изглед интер-
нет и других презентација Управе; инсталира и одржава 
апликативни сервер (три апликативне базе: кадровска еви-
денција, електронски деловодник и база извештаја о јав-
ним набавкама), рачунарску мрежу, рачунаре, штампаче 
и другу компјутерску и комуникациону опрему, умрежава 
рачунаре у локални домен и мрежу; формира и ажурира 
евиденције о информатичкој опреми; иницира набавку 
информатичке опреме и сарађује са Управом за заједничке 
послове републичких органа ради набавке; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из области технич-
ко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године и положен државни 
стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци 
и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање дело-
круга рада Управе за јавне набавке - усмено; познавање 
Закона о државној управи - усмено; познавање Смерница 
за израду веб презентација органа државне управе, органа 
територијалне аутономије и јединица локалне самоупра-
ве - усмено (http://www.deu.gov.rs/doc/Smernice_5_0.pdf); 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Microsoft Access) 
- провера практичним радом на рачунару  и вештина кому-
никације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Грачаничка 8
IV Aдреса на коју се подносе пријаве: Управа за јавне 
набавке, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За 
јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења: 
Стефан Оташевић и Оливера Рајковић, контакт телефон: 
011/2888-712. 
VI Услови за рад на радним местима: 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 је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним местом 
на које се конкурише; копирана или очитана лична карта; 
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (уколико кандидат има положен 
државни стручни испит, а кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

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

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то 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 ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

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. Изјаву о сагласности за прикупљање података 
на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног 
места је могуће преузети на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу 
„Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће се 
почев од 25. априла 2018. године, од 8.30 часова у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источ-
но крило), о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које 
наведу у својим пријавама. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити благовремено обавештени на 
контакте (бројеве телефона), које наведу у својим прија-
вама.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Сходно члану 9 Закона о државним службеницима 
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата заснива на стручној оспо-
собљености, знању и вештинама, кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту дос-
тављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за јавне 
набавке: www.ujn.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 
2, члана 19 став. 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - 
пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе 
технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Канцела-
рија за информационе технологије и електронску управу, 
Немањина 11, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека за 
планирање и анализу, у звању 

самостални саветник
Одељење за информационе системе и 

регистре, Сектор за развој информационих 
технологија и електронске управе

1 извршилац
Опис послова: руководи, организује, координира рад 
запослених у Одсеку;  координира припрему планова и 
анализа за развој информационих система и регистара: 
дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију 
информационих система и регистара; дефинише предусло-
ве за дистрибуирано коришћење података из регистара; 
анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за 
развој и одржавање информационих система и регистара; 
припрема елаборате, студије, програме,  планове за развој 
основних регистара електронске управе; врши контролу 
реализованих апликација у односу на постављене захте-
ве; координира израду пројектне документације; обавља и 
друге послове по налогу начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или из 
научних области математичких или организационих наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање пет годи-
на; положен државни стручни испит; знање методологија 
анализе системског софтвера, објектно оријентисаног про-
грамирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање 
релационих база.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање објектно 
оријентисаног програмирања Oracle/MSSQL database кон-
цепата и познавање релационих база - писмено и усмено, 
вештине логичког и аналитичког резоновања, организацио-
них способности и вештине руковођења - писмено путем 
стандардизованих тестова, познавање Уредбе о Концела-
рији за информационе технологије и електронску управу, 
вештине комуникације - усмено. 

2. Радно место шеф Одсека за 
пројектовање и имплементацију, у 

звању самостални саветник
Одељење за информационе системе и 

регистре, Сектор за развој информационих 
технологија и електронске управе

1 извршилац

Опис послова: руководи, организује, координира рад 
запослених у Одсеку;  координира припрему планова и 
анализа за развој информационих система и регистара: 
дефинише пројектнe задаткe за развој и имплементацију 
информационих система и регистара; дефинише предус-
лове за дистрибуирано коришћење података из регистара; 
анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за 
развој и одржавање информационих система и регистара; 
припрема елаборате, студије, програме, планове за развој 
основних регистара електронске управе; врши контролу 
реализованих апликација у односу на постављене захте-
ве; координира израду пројектне документације; обавља и 
друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: стечено високо образовање стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или науч-
них области математичких или организационих наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање пет годи-
на; положен државни стручни испит; знање методологија 
анализе системског софтвера, објектно оријентисаног про-
грамирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање 
релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање методо-
логија анализе системског софтвера и познавање Service 
Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, 
Database Programming - SQL,- писмено и усмено, вештине 
логичког и аналитичког резоновања, организационих спо-
собности и вештине руковођења - писмено путем стан-
дардизованих тестова, познавање Уредбе о Концеларији за 
информационе технологије и електронску управу, вештине 
комуникације - усмено, 

3. Радно место руководилац Групе 
за обезбеђивање квалитета, у звању 

самостални саветник
Група за обезбеђивање квалитета, Сектор 
за развој информационих технологија и 

електронске управе
1 извршилац

Опис послова: руководи, организује, координира рад 
запослених у Групи; развија и контролише примену доне-
тих ИТ безбедносних процедура; координира и контроли-
ше примену индустријских стандарда у ИТ; координира и 
надзире примену стандарда донетих од стране релеватних 
институција; дефинише процедуре за отклањање евенту-
алних недостатака у ИТ окружењу; развија постојеће ИС 
кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; 
сарађује са ужим унутрашњим јединицама Канцеларије и 
другим органима у области примене донетих ИТ безбеднос-
них процедура; обавља и друге послове по налогу помоћ-
ника директора. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање пет годи-
на; положен државни стручни испит; познавање Testing 
Frameworks и Monitoring Tools.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Testing 
Frameworks и Monitoring Tools писмено и усмено, познавање 
Закона о информационој безбедности и Уредбе о конце-
ларија за ИТ и електронску управу, вештине логичког и 
аналитичког резоновања, организационих способности и 
вештине руковођења - писмено путем стандардизованих 
тестова. вештине комуникације - усмено. 

4. Радно место пројектант 
информатичке инфраструктуре, у 

звању виши саветник
Одсек за развој и одржавање мреже, 

Одељење за рачунарске комуникације, 
управљање мрежама и интернет технологије, 

Сектор за информационо-комуникациону 
инфраструктуру

1 извршилац

Опис послова: спроводи анализу јединствене информа-
ционо-комуникационе мреже органа и дефинише пројект-
не задатке, одржавање и рад; пројектује моделе интегра-
ције рачунарске и мрежне опреме и системског софтвера 
и сервиса; пројектује и надгледа имплементацију хардвер-
ских и софтверских решења за заштиту података и инфор-
мација на мрежи; дефинише и надгледа послове везане за 
надзор и управљање мрежама; пројектује моделе заштите 
и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса 
и сервиса, као и модела израда резервних копија података; 
прати развој нових технологија, тестира нова комуника-
циона хардверска и софтверска решења; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничког или рачунарског инжењерства или из 
научне области математичких или организационих наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање седам 
година; положен државни стручни испит; знање мрежних 
протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и 
сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурносних 
проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање мреж-
них протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе 
и сигурносне опреме, мрежних сервиса; знање сигурнос-
них проблема и криптографских технологија - писмено и 
усмено, познавање Закона о информационој безбедности 
и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и 
електронску управу - усмено,вештине комуникације - усме-
но. 

5. Радно место инжењер за ИТ 
безбедност, у звању виши саветник

Сектор за информациону безбедност
1 извршилац

Опис послова: прати и користи међународне и домаће 
стандарде информационе безбедности; врши анализу, пре-
глед и испитивање безбедности ИКТ система, електрон-
ских сервиса и мреже; учествује у предлагању стратегија 
за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација; 
обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата 
у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним субјектима 
при раду на дизајнирању и одржавању система заштите 
и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовоља-
вања постављених технолошких стандарда; организује 
рад ЦЕРТ; организује одговор на пријављене или на дру-
ги начин откривене безбедносне претње; обавља друге 
послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко или рачунарско инжењерство или научне 
области организационих наука, односно стручне области у 
оквиру образовно научног поља природно-математичких 
наука (са специјалистичким знањима из области инфор-
матике и интернет технологија) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; радно иску-
ство у струци од најмање седам година; положен државни 
стручни испит; знање енглеског језика, познавање мреж-
них протокола, познавање елемената мрежне инфраструк-
туре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних 

апликација и сервиса, познавање оперативних система, 
познавање сигурносних проблема, познавање крипто-
графских технологија; познавање IDS/IPS решења, позна-
вање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање 
решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање мреж-
них протокола, познавање елемената мрежне инфраструк-
туре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних 
апликација и сервиса, познавање оперативних система, 
познавање сигурносних проблема, познавање крипто-
графских технологија; познавање IDS/IPS решења, позна-
вање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција; познавање 
решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију 
- писмено и усмено, познавање Закона о информационој 
безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску 
управу - усмено, знање енглеског језика - писмено (пре-
вод), вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за односе са 
јавношћу, у звању самостални 

саветник
Сектор за правне, кадровске, финансијске

и административне послове
1 извршилац

Опис послова: развија политику односа са јавношћу; кон-
ципира, развија и формулише комуникациону стратегију; 
координира организацију кампања, медијских и других про-
мотивних догађаја; контролише садржај и ажурност пода-
така на интернет порталима; координира израду и припре-
ма саопштења за јавност и припрема садржај презентација 
и публикација; развија и одржава односе са медијима и јав-
ношћу; представља активности институције у медијима и 
промотивним догађајима; анализира извештавање медија 
од значаја за Канцеларију; врши и друге послове по налогу 
помоћника директора. 

Услови: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; рад-
но искуство у струци од најмање пет година; знање рада 
на рачунару; знање енглеског језика; положен државни 
стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање енглес-
ког језика - писмено и усмено, знавање рада на рачуна-
ру - практичним радом на рачунару, познавање Уредбе о 
Концеларија за ИТ и електронску управу - усмено, вешти-
не логичког и аналитичког резоновања и организационих 
способности - писмено путем стандардизованих тестова, 
вештине комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА

III Место рада: Београд, Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Канцеларија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За 
јавни конкурс”.

V Лица задужена за давање обавештења: Ружица 
Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон: 011/3340-
737.

VI Услови за рад на радним местима: 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 је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 

Администрација и управа
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књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- 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 конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решења 
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима и уве-
рење о положеном стручном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то 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 ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.
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. Изјаву о сагласности за прикупљање података 
на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних 
места је могуће преузети на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs, у делу 
„Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера 
знања рада на рачунару обавиће се почев од 7. маја 2018. 
године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама Канце-
ларије за информационе технологије и електронску управу, 
Београд, Катићева 14-16 и просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, Палата „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, канцеларија 269.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовре-
мено обавештени телефоном или имејлом или телеграмом 
на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије 
за информационе технологије и електронску управу, 
веб-страници Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање - листу „Послови“.

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

АГЕНЦИЈA ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног 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 сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11767/2017 од 
28.11.2017. године, Агенција за заштиту животне средине, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ 
I Орган у коме се радна места попуњавају: Аген-
ција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јова-
новић 27А

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење квалитета 
земљишта, у звању саветник

Сектор за контролу квалитета и стање 
животне средине, Одељење за индикаторе, 

извештавање и информациони систем, Одсек 
за индикаторе и извештавање

1 извршилац

Опис послова: прикупља податке и координира обез-
беђивање података о праћењу квалитета земљишта; 
обавља послове разраде и имплементације индикатора 
везаних за контролу квалитета земљишта и пољоприв-
реду; врши обраду и ажурирање података за потребе 
извештавања на националном и међународном нивоу из 
свог делокруга рада; учествује у узорковању земљишта 
према стандарду СРПС ИСО 17025:2006, учествује у 
изради Инвентара контаминираних локалитета; учест-
вује у сарадњи са ЕЕА и другим међународним органи-
зацијама; прати спровођење међународних програма; 
учествује у припреми пројеката у области квалитета 
земљишта; учествује у изради информација, елабората, 
студија и анализа стања квалитета земљишта; обавља 
и друге послове из делокруга рада Агенције по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, знање једног светског језика, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о заштити животне средине и Закона о заштити 
земљишта - усмено; знање једног светског језика - уви-
дом у сертификат или други доказ (страница индекса); 
знање рада на рачунару - провера практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено, разгово-
ром. 

2. Радно место за подршку 
пословима инвентара загађујућих 

материја у ваздух за област 
Индустрија и примена растварача, у 

звању млађег саветника
Сектор за контролу квалитета и стање 

животне средине, Одељење за Национални 
регистар извора загађивања, Група за 

инвентаре загађујућих материја у ваздух
1 извршилац

Опис послова: прикупљање података потребних за изра-
ду националних инвентара основних загађујућих материја 
у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених 
дуготрајних органских супстанци из области Индустрије 
и примене растварача; учествује у билансирању емисије 
гасова и изради националних извештаја за потребе разме-
не података у оквиру обавеза извештавања према међуна-
родним уговорима и конвенцијама; прикупља податке за 
потребе извештавања на националном и међународном 
нивоу из свог делокруга рада; учествује у имплементацији 
и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из 
свог делокруга рада; учествује у изради извештаја, инфор-
мација, елабората, студија и анализа из свог делокруга 
рада; даје подршку формирању и одржавању информацио-
ног система животне средине Републике Србије, обавља и 
друге послове из делокруга рада Агенције по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, познавање једног светског језика, 
познавања рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о заштити ваздуха и Закона о министарствима - усмено; 
познавање једног светског језика - увидом у сертификат 
или други доказ (страница индекса); знање рада на рачу-
нару - провера практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено, разговором. 

3. Радно место хидробиолога за 
испитивање фитопланктона, у звању 

саветник
Одсек за биолошко испитивање вода, 

Одељење за Националну лабораторију (ужа 
унутрашња јединица изван састава сектора)

1 извршилац

Опис послова: испитује биолошки елемент квалитета 
површинских вода - фитопланктон - према националном 
годишњем Програму мониторинга статуса вода; прати 
развој међународног и националног законодавства и стан-
дарда у области испитивања заједнице фитопланктона у 
складу са СРПС ИСО 17025:2006; учествује у ажурирању 
документације која се односи на биолошке елементе ква-
литета, као и програму контроле система квалитета; учест-
вује у софтверској обради података о заједници фитоплан-
ктона; учествује у изради годишњих извештаја о стању 
квалитета вода и извештаја о мониторингу статуса вода; 
учествује у изради извештаја о испитивању заједнице 
фитопланктона након акцидентних загађења; учествује у 
међународним интеркомпарацијским испитивањима зајед-
нице фитопланктона; израђује упутства за узорковање и 
испитивање заједнице фитопланктона; учествује у терен-
ским испитивањима акумулација, у одабиру локалитета и 
тачака за узорковање по хоризонталном и вертикалном 
профилу; обавља и друге послове из делокруга рада Аген-
ције по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких - биолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најамање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, рад-
но искуство у струци од најмање 3 године, положен држав-
ни стручни испит, знање једног светског језика, знање рада 
на рачунару.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Оквир-
не директиве о води ЕУ (Directive 2000/60/EU), Закона о 
водама и подзаконских аката везаних за мониторинг ста-
туса вода - усмено; знање једног светског језика - увидом 
у сертификат или други доказ (страница индекса); знање 
рада на рачунару - провера практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације - усмено, разговором. 

III Место рада: Београд, Руже Јовановић 27А

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Агенција за заштиту животне средине, 11000 Бео-
град, Руже Јовановић 27А, са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Ђуровић, телефон: 011/63 
56789.
 
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 на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним местом на 
које се конкурише; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- 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 струци (потврде, решења, уговори или други 
акти којима се доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство); 
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа (страница индекса) о познавању/знању једног 
светског језика;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима) или ће то орган учи-
нити уместо ње.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставти уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. У вези наведеног потребно је да кандидат попуни 
изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на веб-страници Агенције за заштиту 
животне средине www.sepa.gov.rs.

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

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

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

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, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази, изборни поступак ће се спровести 
почев од 8. маја 2018. године у просторијама Агенције за 
заштиту животне средине, Руже Јовановић 27А, Београд, са 
почетком у 8.30 часова, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакте које наведу у својим пријавама 
(бројеви телефона или адресе електронске поште - e-mail).

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене. 
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат 
без положеног државног стручног испита прима се на рад 
под условом да тај испит положи до окончања пробног 
рада. 

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници 
Агеенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs, на 
порталу e-Управе, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Канцеларија за координационе послове
у преговарачком процесу са

Привременим институцијама самоуправе
у Приштини

Београд, Булевар Михајла Пупина 2

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног 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 сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-2822/2018 од 27. 
марта 2018. године, Канцеларија за координационе посло-
ве у преговарачком процесу са Привременим институција-
ма самоуправе у Приштини, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 
РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА 

КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА

ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцела-
рија за координационе послове у преговарачком процесу 
са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, 
Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку 
финансијским, кадровским и општим 
пословима, у звању млађи саветник - 

приправник
у Сектору за правне, финансијске и опште 

послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у изради предлога финансијског 
плана као и периодичних и годишњих извештаја о утрошку 
средстава; прикупља и обрађује податке за обрачун пла-
та, накнада и пореза запослених и доставља их Управи за 
трезор и Пореској управи; учествује у припреми захтева за 
плаћања, прати утрошак средстава у односу на одобрена 

средства и стара се о рачуноводственим исправама; при-
према податке за достављање месечних и годишњих прија-
ва Пореској управи; учествује у припреми аката из области 
радних односа, води евиденције о запосленима и стара се 
о персоналним досијеима запослених; учествује у припре-
ми општих аката из делокруга Канцеларије; припрема и 
обрађује документацију, учествује у поступку јавних набав-
ки и води евиденције о спроведеним јавним набавкама; 
обавља и друге послове по налогу помоћника директора 
Канцеларије.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економских или правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 
најмање пет године радног стажа у државним органима.

У изборном поступку проверавају се: вештине резо-
новања и логичког закључивања, организационе способ-
ности - провераваће се путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2

2. Радно место мрежног и системског 
администратора, у звању саветник
у Сектору за правне, финансијске и опште 

послове
1 извршилац

Опис послова: пројектује, управља, инсталира и одржава 
рачунарску мрежу; обавља послове у вези са одржавањем 
информационог система Канцеларије и пружа стручну 
подршку корисницима информационог система; адми-
нистрира имејл сервер, адресе, домене, мејлинг листе и 
интернет презентацију Канцеларије; стара се о одржавању 
и заштити рачунарске мреже, проучава и примењује нове 
верзије хардверско-софтверских алата; припрема планове 
и програме информатичке обуке запослених и врши њихо-
ву обуку; програмира делове апликација и врши прила-
гођавања апликација потребама корисника; обавља и дру-
ге послове по налогу помоћника директора Канцеларије.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких или природно-математичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит, знање енглес-
ког језика и најмање три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: провера знања 
енглеског језика - провераваће се писмено; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2

III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за коор-
динационе послове у преговарачком процесу са Привреме-
ним институцијама самоуправе у Приштини, 11070 Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком “За јавни 
конкурс”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: 
Даниела Николић, телефон: 011/311-76-13.

V Општи услови за рад: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса 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.

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 конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се странка опре-
дељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учини-

Администрација и управа 
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ти уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци за радно место под бројем 2 (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код 
јавног бележника.

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

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

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 канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на 
веб-страници Канцеларије за координационе послове у 
преговарачком процесу са Привременим институцијама 
самоуправе и Приштини www.kord-kim.gov.rs, у делу „Доку-
мента”.

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

VIII Трајање радног односа: За радно место под ред-
ним бројем 1. радни однос се заснива на одређено време 
у трајању од 1 године до окончања приправничког стажа 
и полагања државног испита, за радно место под редним 
бројем 2. радни однос се заснива на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуњавају услове за рад 
на оглашеном радном месту, провера оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку оба-
виће се у просторијама Службе за управљање кадровима 
и Канцеларије за координационе послове у преговарач-
ком процесу са Привременим институцијама самоуправе 
у Приштини, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило). 

Провера знања и вештина обавиће се почев од 10. маја 
2018. године. О тачном датуму и времену учесници кон-
курса ће бити благовремено обавештени телефонским 
путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. 
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на кон-
такт бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. 

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

Овај оглас објављује се и веб-страници Канцеларије за 
координационе послове у преговарачком процесу са Прив-
ременим институцијама самоуправе у Приштини www.kord-
kim.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Београд

Више јавно тужилаштво у Београду на основу чл. 47, 48, 54 
и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14), чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, 3/06, 38/07, 41/07, 
109/09), чл. 34 Правилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву 
у Београду А бр. 124/18 од 07.02.2018. године, Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва  број 112-00-13/2018-03 од 02. фебруара 2018. године 
и Одлуке о расписивању јавног конкурса у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду П бр. 275/18 од 03.04.2018. године, 
оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА 
У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

У БЕОГРАДУ 
I Орган у коме се попуњава радно место: Више јавно 
тужилаштво у Београду, Катанићева 15, Београд

II Радно место које се попуњава: 

1) Радно место информатичар у 
звању сарадника
на неодређено време

1 извршилац

Опис послова: врши квалитативни пријем делова рачу-
нарске опреме, систем интеграцију, тестирање, инстала-
цију и сервисирање рачунарских система, самостално врши 
инсталацију и тестирање и Update системског и апликати-
вног C/W, бави се инсталацијом и администрацијом рачу-
нарских мрежа, обезбеђује техничку помоћ корисницима 
софтвер апликација, прати експлоатацију информационог 
система.

Услови за рад на радном месту информатичар у 
звању сарадника: стечено високо образовање на сту-
дијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодо-
ва (основне академске студије, основне струковне студије) 
из научне односно струковне области техничких наука 
или друштвено-хуманистичких наука, искуство у раду са 
Windows оперативним системима, искуство из области 
администрације мрежа ТЦП/ип), положен државни стручни 
испит за рад у државним органима, радно искуство у струци 
најмање три године и знање енглеског језика.

III Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 став 1 
Закона о државним службеницима).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: вештине комуника-
ције - непосредно кроз разговор са кандидатима; знање из 
области канцеларијског пословања, познавање Правилни-
ка о управи у јавним тужилаштвима (руковање предмети-
ма, начин вођења евиденције, организација рада у јавном 
тужилаштву) - непосредно кроз разговор са кандидатима; 
познавање рада на рачунару - писаним тестом; познавање 
енглеског језика - писаним тестом.

IV Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад 
на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовреме-

не, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази, конкурсна комисија ћe спровести 
изборни поступак у просторијама Вишег јавног тужилаштва 
у Београду, Катанићева 15, о чему ћe учесници конкурса 
бити обавештени телефоном или телеграмом на адресе 
наведене у пријавама.

V Потребни документи: Уз пријаву на конкурс учесници 
су обавезни да доставе следећу документацију, у оригина-
лу или фотокопији која је оверена код јавног бележника, у 
општини или суду:
- потписана пријава на конкурс са назнаком радног места 
на које кандидат конкурише;
- лична и радна биографија;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
- доказ о радном искуству;
- потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издата од стране државног орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу 
(доставиће само они кандидати који су радили у државном 
органу);
- уверење да против лица није покренут кривични посту-
пак, нити је покренута истрага и претходни поступак  
(издат од стране надлежног суда, не старије од 6 месеци);
- уверење да лице није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци (издаје надлежна Полицијска управа, не 
старије од 6 месеци). 

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се пoкpeћe по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и oбpaђује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то неопход-
но за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција је: извод из матичне рођених и уверење 
о држављанству.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења избор-
ног поступка. Уколико се кандидат одлучи да не достави 
(сам) наведена документа, потребно је да достави изјаву 
којом се саглашава да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз 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 пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

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

VI Место рада: Београд, Катанићева 15

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву у Београ-
ду, Катанићева 15, Београд, са назнаком: „Пријава на кон-
курс“.

Пријава на конкурс треба да садржи: личне податке, 
тј. име и презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, 
место становања, контакт телефон и имејл адресу, податке 
о образовању, податке о евентуалном радном искуству с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио.
VIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Зорица Шћекић, секретар у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду, контакт телефон 011/635-2884 или 
зграда Тужилаштва, Катанићева 15, канцеларија М09.

Напомене: Кандидат заснива радни однос на неодређено 
време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази биће одбачене закључком комисије.

Администрација и управа 
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Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег 
јавног тужилаштва у Београду: www.bg.vi.jt.rs, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - „Послови“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Генерални секретаријат Владе
Београд

На основу члана 54 и члана 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18 став 2, 
члана 19 став 1 и 2, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-2822/2018 од 27. марта 2018. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Генерални 
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за припрему седница
у Служби Одбора за правни систем и државне 

органе, у Сектору за припрему и обраду 
седница Владе и радних тела Владе,

у звању референт
1 извршилац

Опис послова: обављање организационо-техничких 
послова везаних за одржавање Одбора и вођење евиден-
ције о присуству чланова Одбора и других лица на седни-
цама; умножавање материјала за потребе Одбора и реали-
зацију седница Владе; обезбеђивање благовремене поделе 
материјала за седнице и вођење евиденције о разматра-
ним материјалима као и чување до архивирања; вођење 
евиденције о закључцима Одбора и њиховој реализацији; 
обавља припремне радње за израду записника Одбора; 
обавља и друге послове по налогу секретара Одбора.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спре-
ма друштвеног смера и најмање две године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном постуку: познавање рада на 
рачунару - провераваће се практичним радом на рачуна-
ру; познавање Закона о државним службеницима, Зако-
на о Влади и Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе - провераваће се усмено; вештина комуни-
кације и мотивација за рад - провераваће се усмено.

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

IV Место рада: Београд, Немањина 11

V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални секре-
таријат Владе, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јав-
ни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Наташа Симић, контакт телефон 011/361-77-45.

VII 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 6 
(шест) месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање.

IX Докази који се прилажу: потписана пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
копирана или очитана лична карта; изјава у којој се канди-
дат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника. Као доказ се могу приложи-
ти и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским 
управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
сама прибавити. Наведене доказе кандидат може достави-
ти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

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. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту 
Генералног секретаријата Владе на веб-адреси http://www.
gs.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведе-
не 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 пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

X Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место провера стручне оспособљености, знања и вештина, 
обавиће се почев од 14. маја 2018. године, у просторија-
ма Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањи-
на 11 и у просторијама Службе за управљање кадровима, 
Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени телефонским путем и путем телеграма на 
адресе и бројеве телефона које су навели у својим прија-
вама.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа, односно јавног бележника, као и неблаговре-
мене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне 
пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног секре-
таријата Владе - www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs, на веб-страници 
(порталу) е-Управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање прања новца

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17) и члана 17 став 1 и члана 33 став 1 и 2 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), а у складу са 
Закључком Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава, 51 број: 112-1676/2018-1 oд 28. фебруара 
2018. године и 51 број: 112-2876/2018 oд 27. марта 2018. 
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство финансија - Управа за спречавање прања новца, Бео-
град, Масарикова 2

II Радна места која се попуњавају:

1. Инспектор у контроли, разврстано 
у звање - саветник

у Одсеку за надзор, објављивањем јавног 
конкурса

1 извршилац

Услови за рад на радном месту су: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, знање енглеског језика 
и познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS 
office). 

Опис послова: обавља послове инпекцијског надзо-
ра; сачињава записнике о извршеној контроли и доноси 
решења у управном поступку којима се налаже отклањање 
неправилности и незаконитости, као и решења којим се 
налаже субјекту да омогући вршење контроле; подноси 
кривичне пријаве, пријаве за привредне преступе и захтеве 
за покретање прекршајног поступка; сачињава извештаје 
и информације о уоченим специфичностима у контроли и 
периодичне и годишње извештаје о раду; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање пропи-
са којима се уређује систем спречавања прања новца и 
финансирања тероризма у нашој држави на основу Зако-
на о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
познавање; Закона о инспекцијском надзору, Закон о прив-
редним преступима - провераваће се усмено; познавање 
структуре и функционисања државних органа Републике 
Србије - провераваће се усмено; познавање рада на рачу-
нару - провераваће се практичним радом на рачунару; 
знање енглеског језика - провераваће се усмено; вештина 
комуникације - провераваће се усмено.

2. За послове подршке 
инспекцијском надзору, разврстано 

у звање - млађи саветник
у Одсеку за надзор, објављивањем јавног 

конкурса
1 извршилац

Услови за рад на радном месту су: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких  наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и завршен приправнички стаж или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, знање енглеског језика и позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS office).

Администрација и управа
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Опис послова: учествује у обављању послова инпекцијс-
ког надзора; сарађује у обављању потребних припрема за 
прегледе, надзор или контролу: упознавање с релевант-
ним прописима, најава прегледа, надзора или контро-
ле надлежнима у објекту прегледа; помаже у обављању 
пословa инспекцијског прегледа, контроле или надзора 
(редовни, контролни, ванредни), у сачињавању запис-
ника налагању мера, односно доношења решење ради 
отклањања утврђених неправилности; прикупља подат-
ке, информације и извештава подносиоце о предузетим 
мерама и даје обавештења странкама; помаже у израђи-
вању периодичних извештаја о извршеним инспекцијским 
прегледима, надзору или контроли и наложеним мерама; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа којима се уређује систем спречавања прања 
новца и финансирања тероризма у нашој држави на 
основу Закона о спречавању прања новца и финанси-
рања тероризма познавање; Закона о инспекцијском 
надзору - провераваће се усмено; познавање структуре 
и функционисања државних органа Републике Србије - 
провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - 
провераваће се практичним радом на рачунару; знање 
енглеског језика - провераваће се усмено; вештина кому-
никације - провераваће се усмено.

3. За подршку пословима 
спречавања финансирања 

тероризма, разврстано у звање - 
млађи саветник

у Групи за спречавање финансирања 
тероризма, објављивањем јавног конкурса

1 извршилац

Услови за рад на радном месту су: стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких  
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету и завршен при-
правнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, положен државни стручни испит, 
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару 
(Word, Excel, Internet, MS office).

Опис послова: учествује у утврђивању оправда-
ности сумње да се ради о финансирању тероризма у 
извештајима о сумњивим и готовинским трансакција 
добијеним од обвезника, према задатим критеријуми-
ма; претражује базе података и врши провере добијених 
података у односу на претходне предмете; придружује 
податке у већ отворене предмете и о томе обавештава 
задужено лице по предмету; поставља аналитичке упите 
у бази података у циљу откривања сумњивих трансак-
ција које указују на финансирање тероризма; анализи-
ра прикупљене податке о извршеним трансакцијама у 
циљу откривања чињеница које указују на прање новца 
или финансирање тероризма; прикупља додатне подат-
ке у случају финансирање тероризма из расположивих 
база царинских органа, база Министарства унутрашњих 
послова, Пореске управе и других државних органа, као 
и јавно доступних база података; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање пропи-
са којима се уређује систем спречавања прања новца и 
финансирања тероризма у нашој држави на основу Зако-
на о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
познавање; Законa о ограничавању располагања имови-
ном у циљу спречавања тероризма („Сл. гласник“ 29/2015 
и 113/17), Закона о међународним мерама ограничавања 
(„Сл. гласник“ 10/2016); Резолуција Савета безбедности 
Уједињених нација 1373 (2001); Листа индикатора за пре-
познавање сумњивих активности у вези са финансирањем 
тероризма, Правилник о начину обавештавања физичких и 
правних лица о промени на листи означених лица донетих 
од стране СБ УН-а и других међународних организација у 
којима је Р. Србија члан („Сл. гласник“ 13/2018) - прове-
раваће се усмено; познавање структуре и функционисања 
државних органа Републике Србије - провераваће се усме-
но; познавање рада на рачунару - провераваће се прак-
тичним радом на рачунару; знање енглеског језика - про-
вераваће се усмено, вештина комуникације - провераваће 
се усмено.

4. За подршку финансијско-
материјалним пословима, 

разврстано у звање - сарадник
у Одсеку за материјално-финансијске и опште 

послове, објављивањем јавног конкурса
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика и познавање рада на рачунару 
(Word, Excel).

Опис послова: учествује у изради предлога финансијског 
плана за израду закона о буџету; учествује у изради конач-
ног финансијског плана; евидентира, обрађује и припрема 
документацију за све трошкове и рачуне Управе и дос-
тавља Управи за трезор на исплату; припрема акте у вези 
са набавком потребних средстава за рад Управе; припрема 
налоге за плаћање; припрема налоге за исплату зарада и 
накнада из радних односа; израђује мање сложене анализе 
из финансијско-рачуноводствене области; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о буџетском систему, Закона о рачуноводству и Уредбe о 
електронском канцеларијском пословању органа државне 
управе - провераваће се усмено; познавање структуре и 
функционисања државних органа Републике Србије - про-
вераваће се усмено; познавање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског 
језика - провераваће се усмено,  вештина комуникације - 
провераваће се усмено.

III Место рада: Београд, Масарикова 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија, Управа за спречавање прања новца, 11000 Бео-
град, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Јадранка 
Вулић, телефон 011/2060-153.

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 радне дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 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 листу - „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству са назначеним радним мес-
том на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења 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 положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (уколико 
кандидат има положен државни стручни испит); 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 радно искуство) 
и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-

них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведе-
не 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 опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства финансија, на адреси www.
mfin.gov.rs у делу „Запошљавање-Конкурси“. Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

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

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина, обавиће се почев од 7. маја 2018. године у прос-
торијама Министарства финансија - Управе за спречавање 
прања новца, Београд, Масарикова 2, о чему ће учесници 
конкурса благовремено бити обавештени на бројеве теле-
фона или адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. 

Сходно члану 9 Закона о државним службеницима којим је 
утврђено да су кандидатима при запошљавању у држав-
ни орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата заснива на стручној оспособље-
ности, знању и вештинама, кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту достављају доказ о положеном правосудном испиту. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлеж-
ног органа (јавног бележника, у општинској управи или 
суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај 
оглас објављује се на веб-страници Управе за спречавање 
прања новца: www.apml.gov.rs, на веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
- листу „Послови”.

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп., 83/05 - исп., 
64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17 
став 1, чл. 18 став 2, чл. 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе 
о спровођењу интерног 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 сред-
става 51 број: 112-2851/2018 од 27. марта 2018. године, 
Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:

Радно место за праћење прописа,
у звању саветник

Сектор за нормативне послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми нацрта закона и 
предлога закона и других прописа; припрема прилоге уз 
нацрт закона и предлоге других прописа; израђује прило-
ге за Извештај о раду, Годишњи план рада Министарства, 
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 
и друге прилоге по захтеву других државних органа или 
унутрашњих јединица Министарства, из делокруга Сек-
тора; израђује мишљења о нацртима закона и предлози-
ма других прописа које припремају друга министраства 
и државни органи; учествује у радним групама за израду 
нацрта закона и предлога других прописа које припре-
мају друга министарства, други државни органи и посебне 
организације; учествује у припреми предлога одговора на 
посланичка питања из делокруга Сектора; учествује у при-
преми јавне расправе и израђује извештај о спроведеној 
јавној расправи; израђује информације, анализе и друге 
материјале из делокруга Сектора; обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање 3 године радног искуства у струци и позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање 
Закона о државној управи, Закона о уређењу судова, Зако-
на о судијама и Закона о јавном тужилаштву - усмено и 
вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Тања Милановић, контакт телефон: 
011/3622-159.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 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 рођених; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима или оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног 
искуства у струци (потврде, решења и други акти којима се 
доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство).

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

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

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у податке о чињеница-
ма неопходним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, да их прибавља и обрађује; 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. 

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учес-
ник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Наве-
дену изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе 
за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/
dokumenti/ostalo/index.dot.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештине кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, провера познавања 
рада на рачунару, обавиће се почев од 9. маја 2018. године 
са почетком у 9.00 часова у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефо-
ном на бројеве које су навели у пријави, а провера позна-
вања наведених прописа и вештине комуникације, које ће 
се вредновати у изборном поступку, наставиће се у Минис-
тарству правде, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће 
учесници конкурса о датуму и времену бити накнадно оба-
вештени телефоном на бројеве које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат 
без положеног државног стручног испита прима се на 

рад под условом да тај испит положи до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
правде, веб-страници Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 
2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног кон-
курса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Канцеларија за 
информационе технологије и електронску управу, Београд

Положај који се попуњава:

Директор Канцеларије за 
информационе технологије и 
електронску управу - положај

у другој групи
Опис послова: руководи, планира, организује и коорди-
нира рад Канцеларије; распоређује послове на унутрашње 
јединице Канцеларије; подноси извештаје о раду Канцела-
рије; остварује сарадњу из делокруга Канцеларије са дру-
гим органима и организацијама. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких наука или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство у струци од најмање девет годи-
на; положен државни стручни испит; држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу; познавање права Европ-
ске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и 
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 
11.

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

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке 
о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Администрација и управа
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Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту).

Лице које нема положен државни стручни испит, може да 
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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

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

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене дока-
зе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служ-
ба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуња-
вање положаја (навести назив положаја за који се подноси 
пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, 
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма 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), биће 
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије 
за информационе технологије и електронску управу, на 
интернет страници Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

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

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА

И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“ бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), у складу са закључцима Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава, 51 број: 112-775/2018 од 
30. јануара 2018. године и 51 број: 112-1692/2018 од 28. 
фебруара 2018. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека
Одсек за превоз путника у друмском 

саобраћају, Одељење за друмски транспорт, 
Сектор за друмски транспорт путеве и 

безбедност саобраћаја, звање самостални 
саветник

1 извршилац

Опис послова: руководи и планира рад Одсека, пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад државних 
службеника у Одсеку; припрема стручне основе за израду 
нацрта закона и других прописа у области превоза путника 
у друмском саобраћају и прати и прилагођава прописе из 
делокруга рада са релевантним прописима ЕУ; учествује 
у припреми мишљења о примени прописа и мишљења на 
прописе надлежних органа; учествује у изради предлога 
основа за закључивање међународних споразума, учест-
вује на билатералним састанцима, састанцима међународ-
них организација и домаћих институција из области друм-
ског транспорта; координира и прати процес одобравања и 
оверу нових редова вожње за обављање међународног и 
међумесног превоза путника, израђује економске анализе 
оправданости међународног линијског превоза путника и 
учествује у дефинисању подстицајних мера за унапређење 
развоја линијског и ванлинијског превоза путника у дру-
мском саобраћају; координира издавање лиценци за пру-
жање станичних услуга, израду решења о упису у регистар 
редова вожње у међумесном превозу путника, издавање 
дозвола за међународни превоз путника; стара се о изради 
специмена контигената дозвола за превоз путника стра-
них превозника и обезбеђује правовремено штампање и 
размену наведених контигената са министарствима дру-
гих земаља надлежним за област транспорта; учествује у 
процесу прилагођавања и тестирања софтверског решења 
у складу са законском регулативом и пословним проце-
сима рада; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Познавање 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона 
о општем управном поступку, Законa о безбедности сао-
браћаја на путевима, Правилника о условима и поступку 
усаглашавања предлога реда вожње са регистрованим 
редовима вожње у међумесном превозу, Правилника о пут-
ном листу за домаћи ванлинијски превоз путника, Правил-
ника о путном листу за међународни ванлинијски превоз 
путника (Правилник о изгледу и садржини књиге путних 
листова, изгледу и садржини обрасца путног листа, као и 
начин попуњавања путног листа), Правилника о садржини 
обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра 
и начину овере реда вожње у међумесном превозу, Пра-
вилника о условима додељивања дозвола за ванлинијски 

превоз домаћим превозницима и начину коришћења и раз-
дуживања дозвола за ванлинијски превоз које су размење-
не са надлежним органом  државе преко чије територије 
се обавља превоз и Правилника о садржају елабората о 
економској оправданости успостављања линије, боните-
ту домаћег превозника и о начину одређивања домаћег 
превозника за успостављање линије у међународном јав-
ном превозу путника - усмено; познавање рада на рачуна-
ру - практичном провером рада на рачунару; познавање 
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ 
(оверена фотокопија индекса); вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења - посредно, путем стан-
дардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место шеф Одсека
Одсек за превоз терета у друмском 

саобраћају, Одељење за друмски транспорт, 
Сектор за друмски транспорт путеве и 

безбедност саобраћаја,  звање самостални 
саветник

1 извршилац

Опис послова: руководи и планира рад Одсека, пружа 
стручна упутства, врши координацију и надзор рада држав-
них службеника у Одсеку; учествује у поступку усклађивања 
прописа из делокруга Одсека са релевантним прописима ЕУ; 
учествује у припреми и присуствује билатералним и састанци-
ма међународних организација из области друмског транспор-
та; учествује у дефинисању стратегије развоја транспорта у 
Републици Србији и у пројектима везаним за циљеве из акцио-
ног плана стратегије; израђује планове, извештаје, информа-
ције и одговоре на молбе, захтеве и представке из делокруга 
рада Одсека и надзире припрему мишљења и одговора из 
делокруга Одсека; учествује у процесу припреме мишљења о 
примени прописа и мишљења на прописе надлежних органа; 
учествује у процесу прилагођавања и тестирања софтверс-
ког решења у складу са законском регулативом и пословним 
процесима рада; стара се о изради специмена контигената 
дозвола за превоз терета страних превозника и обезбеђује 
правовремено штампање и размену наведених контигена-
та са министарствима других земаља надлежним за област 
транспорта; спроводи процедуру утврђивања Годишњег пла-
на и ревизија расподеле страних дозвола за превоз терета 
домаћим превозницима, учествује у процесу обраде и органи-
зације доделе и раздужења појединачних, временских и мул-
тилатералних дозвола за међународни превоз терета, обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Законa 
о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о општем 
управном поступку, Законa о безбедности саобраћаја на 
путевима, Уредбе о расподели страних дозвола за међу-
народни јавни превоз ствари домаћим превозницима, Пра-
вилника о начину доделе нерасподељених појединачних 
дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим пре-
возницима и Правилника о техничким условима у погле-
ду буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационе 
услове у погледу безбедности саобраћаја као и обрасце 
потврда произвођача или овлашћеног представника про-
извођача у Републици Србији о испуњености техничких 
услова у погледу буке и емисије загађивача и о испуње-
ности техничко-експлоатационих услова у погледу безбед-
ности саобраћаја и образац потврде коју издаје Министар-
ство - усмено; познавање рада на рачунару - практичном 
провером рада на рачунару, познавање енглеског језика 
- увидом у сертификат или други доказ (оверена фотоко-
пија индекса); вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - усмено. 

3. Радно место за стручно-
оперативне послове

Одсек за лиценцирање и сертификацију у 
друмском саобраћају, Одељење за друмски 

транспорт, Сектор за друмски транспорт 
путеве и безбедност саобраћаја, звање 

сарадник
1 извршилац

Администрација и управа
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Опис послова: обрађује захтеве за пријаву и промену 
возног парка превозника који обављају превоз у друм-
ском саобраћају; учествује у припреми и обради захтева за 
нумерисање сертификата за возила која обављају превоз у 
друмском саобраћају; води евиденцију и врши архивирање 
издатих нумерисаних сертификата и других докумената о 
возном парку превозника; врши обраду, израду и уручи-
вање лиценци за обављање јавног превоза у друмском 
саобраћају, сертификата за одговорна лица и потврде за 
возаче у превозу терета, води регистар издатих лиценци и 
извода лиценци сертификата за одговорна лица и потврде 
за возаче у превозу терета; учествује у изради информа-
ција, белешки и извештаја из делокруга Одсека и остале 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство или из научне области економ-
ске науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Законa 
о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о општем 
управном поступку, Законa о безбедности саобраћаја на 
путевима, Правилника о изгледу и садржини обрасца 
захтева за издавање лиценце за превоз и продужење рока 
важења лиценце за превоз, обрасце лиценце за превоз и 
извода лиценце за превоз, као и начин стављања на увид 
јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за 
превоз и Правилника о техничким условима у погледу буке 
и емисије загађивача и техничко-експлоатационе услове 
у погледу безбедности саобраћаја као и обрасце потврда 
произвођача или овлашћеног представника произвођа-
ча у Републици Србији о испуњености техничких услова у 
погледу буке и емисије загађивача и о испуњености тех-
ничко-експлоатационих услова у погледу безбедности сао-
браћаја и образац потврде коју издаје Министарство - усме-
но; познавање рада на рачунару - практичном провером 
рада на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за стручно-
оперaтивне послове управљања 

путном инфраструктуром
Група за одржавање путева, Сектор за 

друмски транспорт, путеве и безбедност 
саобраћаја, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: обавља послове праћења и контроле 
пројеката на терену у складу са пројектно-техничком доку-
ментацијом, врши контролу достављене документације о 
извођењу радова; координира рад представника управља-
ча државних путева и о томе сачињава извештаје; сарађује 
са органима локалне самоуправе, страним и домаћим 
инвеститорима на пољу инвестиција, као и са извођачи-
ма радова и стручним надзором; пружа стручна упутства 
и учествује у припреми нових инвестиционих пројеката; 
израђује извештаје о реализацији појединачних пројеката 
и предлаже мере за унапређење; прати реализацију уго-
ворених обавеза током реализације пројеката; контроли-
ше динамику реализације пројеката и израђује извештаје; 
обавља и друге послове по налогу  руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области 
грађевинско инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закон о 
планирању изградњи и Закона о јавним путевима - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичном провером рада 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за послове техничког 
регулисања саобраћаја

Група за одржавање путева, Сектор за 
друмски транспорт путеве и безбедност 
саобраћаја, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: врши преглед техничке и пратеће доку-
ментације везане за послове техничког регулисања сао-
браћаја; израђује решења везана за техничко регулисање 

саобраћаја и постављање сталне и привремене саобраћај-
не сигнализације; дефинише нова решења везана за сао-
браћајну сигнализацију праћењем прописа и стандарда 
и учествује у припреми стручних основа за израду нацр-
та закона и предлога других прописа; припрема стручна 
мишљења о примени прописа и упутстава; учествује у 
раду Комисије за стандарде из области саобраћајне сиг-
нализације, припрема одговоре на дописе у вези са тех-
ничким регулисањем саобраћаја на државним путевима; 
врши ажурирање евиденције издатих аката, прикупља 
податке за израду периодичних извештаја Групе, припре-
ма извештај о раду и обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о јавним путевима, Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима и Закона о општем управном поступку - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичном провером рада 
на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сер-
тификат или други доказ (оверена фотокопија индекса); 
вештина комуникације - усмено.

6. Радно место инспектор 
железничког саобраћаја за 

саобраћајно-машинске послове
Група за инспекцијске послове железнице, 

Сектор за инспекцијски надзор, звање 
самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор у експлоата-
цији, одржавању, изградњи и реконструкцији структурних 
и функционалних подсистема железнице, као и на индус-
тријским железницама из домена саобраћајне и машинске  
струке; врши инспекцијски надзор у организацији, одвијању 
и безбедности и интероперабилности железничког сао-
браћаја из домена саобраћајне струке; проверава испуње-
ност услова за управљање инфраструктуром и испуњеност 
услова за превоз лица путника и робе у железничком сао-
браћају из из домена саобраћајне струке; проверава спро-
вођење прописаних саобраћајних мера безбедности на 
путним прелазима и местима укрштања пруге из домена 
саобраћајне струке; израђује предлоге извештаја и анализа 
безбедности железничког саобраћаја у односу на интеро-
перабилност и стање структурних и функционалних под-
система железнице и њихових делова са аспекта безбедно-
сти саобраћаја; Врши инспекцијски надзор у експлоатацији, 
одржавању, производњи и реконструкцији шинских вучних 
и вучених возила на јавним и на индустријским железни-
цама и индустријским колосецима; врши инспекцијски над-
зор техничко-колских послова,  Врши инспекцијски надзор 
у експлоатацији, одржавању, изградњи и реконструкцији 
жичара за транспорт; проверава испуњеност услова за 
управљање капацитетима вучних и вучених возила, тех-
ничко-колским капацитетима, жичаре за транспорт лица, 
доноси решења, подноси пријаве; припрема одговоре по 
жалбама и захтевима физичких и правних лица; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области машинско или саобраћајно инжењерство 
(област железнички саобраћај) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару, положен 
возачки испит Б категорије.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о општем управном поступку, Закона о железници, Закона 
о безбедности и интероперабилности железнице  и Зако-
на о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичном провером рада на рачунару; вешти-
на аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
као и организационе способности - посредно, путем стан-
дардизованих тестова, вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за поступање 
по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја, 
заштиту података о личности и 

израду плана интегритета
Група за правне послове, Одељење за правне, 

кадровске и опште послове, Секретаријат 
Министарства, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: прима и евидентира захтеве за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података о личности; врши 
обраду захтева и, према добијеним подацима од сектора, 
припрема одговор подносиоцу; обезбеђује увид у доку-
мент који садржи тражену информацију; израђује нацрте 
решења којим се одбија захтев за приступ информацијама 
од јавног значаја, као и нацрте других управних аката из 
области слободног приступа информацијама од јавног зна-
чаја; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање 
њихових права утврђених законом; остварује сарадњу са 
Повереником за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности и Заштитником грађана; врши пријаву 
успостављених евиденција о подацима о личности Пове-
ренику; израђује извештаје о спроведеним поступцима у 
вези са информацијама од јавног значаја и заштите пода-
така о личности; обавља послове везане за припрему и 
спровођење плана интегритета; учествује у изради аката 
на имплементацији плана интегритета; припрема и ажури-
ра податке за информатор о раду Министарства; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке или економске науке 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, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
Закона о заштити података о личности, Закона о Агенцији 
за борбу против корупције и Закона о општем управном 
поступку - усмено; познавање рада на рачунару - практич-
ном провером рада на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

III Заједничко за сва радна места

Место рада: Београд

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса 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.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пот-
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству са назначеним радним местом на које се 
конкурише; 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 држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство).

Оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог 
доказа о познавању енглеског, језика (за радна места под 
бројем 1, 2 и 5).

Оверена фотокопија или очитана возачка дозвола (за рад-
но место под бројем 6).

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

Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије 
доказа, исте морају бити оверене код јавног бележника, у 
суду или општини. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, 
у суду или општини.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то 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 ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на 
јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места 
је могуће преузети на веб-страници Службе за управљање 
кадровима, на адреси www.suk.gov.rs у делу „Документи-Об-
расци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секрета-
ријат Министарства - Одељење за правне, кадровске и 
опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За 
јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622-064.

VI Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања и 
вештина која се вреднују у изборном поступку обавиће се у 
просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Минис-
тарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Нови Београд, Омладинских бригада 1 и Београд, Немањи-
на 22-26, почев од 10.05.2018. године. О свему претходно 
наведеном кандидати ће бити благовремено обавеште-
ни телефоном или електронском поштом, на бројеве или 
адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене: За оглашена радна места радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који конкури-
шу на више радних места, подносе појединачне пријаве 
у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена 
документа. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним 
испитом, уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, 
недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе: www.e.uprava.gov.rs, 
на огласној 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 граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

БОР

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ
19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

тел. 019/542-158

Судијски помоћник у звању виши 
судијски сарадник

извршилачко радно место

Опис радног места: помаже судији у раду, проучава правна 
питања у вези са радом судија и појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове 
за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и дру-
ге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под 
надзором и по упутствима судије друге стручне послове и 
по налогу председника суда. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен правосудни 
испит и најмање две године радног искуства у струци након 
положеног правосудног испита. Уз пријаву на конкурс учес-
ници су дужни да поред напред наведених посебних дока-
за о испуњености тражених услова приложе и документа 
у оригиналу или овереној фотокопији, којима потврђују 
да испуњавају опште услове предвиђене одредбом чл. 45. 
Закона о државним службеницима и то: кратку биогра-
фију, извод из МКР, уверење о држављанству РС, уверење 
(потврду) да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова у државном 
органу, уверење да се против кандидата не води поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уве-
рење о општој и здравственој способности. Конкурсна коми-
сија ће у изборном поступку усмено, на основу обављеног 
разговора са кандидатима, проверити стручну оспособље-
ност, знање и вештине кандидата за обављање послова на 
радном месту за које конкуришу, а у складу са одредбом 
чл. 56 Закона о државним службеницима. Датум обављања 
разговора са кандидатима биће накнадно одређен, о чему 
ће исти бити обавештени телефоном или на други погодан 
начин. Рок за подношење пријаве на конкурс, са кратком 
биографијом (по могућству и бројем телефона кандидата), 
те документацијом којом се потврђује испуњеност траже-
них услова конкурса је 8 дана од дана објављивања огласа.

Записничар - извршилачко радно 
место

Опис радног места: по годишњем распореду послова 
обавља све дактилографске послове у предметима додеље-
ним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике 
на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и поврат-
нице и обавља послове по диктату код судије, сачињава 
списак предмета за рочишта и истиче их на огласну таблу, 
доставља извештај са суђења у судску управу уз евиден-
цију начина решавања предмета, води рачуна о уредности 
списа, попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, 
наредбе за привођење, решење о исплати трошкова све-
доцима, вештацима и судијама поротницима, попњава ста-
тистичке листове и поступа по наредби судије, по потреби 
дежура са судијом ради увиђаја, стара се о чувању и прено-
су података, обавља и друге послове по налогу прдседника 
суда, судије или секретара суда. Обавља претежно рутин-
ске послове с бројним међусобно повезаним различитим 
задацима у којима се примењују једноставне и прецизно 
утврђене методе рада или поступака, самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором руководиоца и њего-
вим општим упутствима и обавља контакте углавном уже 
унутрашње јединице у којој је радно место а повремено и 
са другим ужим унутрашњим јединицама у органу ако је 
потребно да се прикупе или размене информације.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две 
године радног искуства у струци, положен испит за дакти-
лографа I класе, познавање рада на рачунару и положен 
државни стручни испит. Звање: референт. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је дужан да достави: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за 
дактилографа I а или I б класе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат 

није осуђиван (не старије од 6 месеци). Докази се могу 
поднети у оригиналу или овереној фотокопији. Прија-
ва на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, број телефона, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, 
са кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања. Са 
свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкур-
сом, Комисија ће обавити предходну проверу радних спо-
собности, тј. тестирање које ће се вршити на рачунарима. 
Након истека рока за подношење пријава на конкурс, биће 
одређено време и место провере оспособљености, знања и 
вештина  кандидата, о чему ће кандидати бити обавештени 
телефоном или на други погодан начин.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају лично или препорученом 
пошиљком, на горенаведену адресу, са назнаком “За јав-
ни конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Сва обавештења о јавном конкурсу 
за пријем у радни однос на неодређено време за попуња-
вање извршилачких радних места из 1 и 2 овог огласа, могу 
се добити у судској управи Основног суда, на горенаведени 
телефон, а особе за контакт су Наташа Миленовић и Дали-
бор Урошевић. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
неће се разматрати.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ
19300 Неготин, Краљевића Марка 2

тел. 019/542-864

Записничар, звање: референт
извршилачко радно место

Опис радног места: обавља све дактилографске послове 
у предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, води записнике, пише позиве за рочишта, достав-
нице, повратнице, обавља послове по диктату код судије, 
води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени 
хронолошким редом, дежура са судијом по плану дежур-
ства, обавља и друге послове по налогу судије и председ-
ника суда. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен испит за 
дактилографа Iа или Iб класе, најмање две године радног 
искуства у струци и положен државни стручни испит. 

Уз пријаву на конкурс учесници су дужни да поред напред 
наведених посебних доказа о испуњености тражених усло-
ва приложе и документа у оригиналу или овереној фото-
копији, којима потврђују да испуњавају опште услове 
предвиђене одредбом чл. 45 Закона о државним службе-
ницима и то: кратку биографију, извод из МКР, уверење 
о држављанству РС, уверење (потврду) да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци, или за кажњиво дело које их чини недостојним 
за обављање послова у државном органу, уверење да се 
против кандидата не води поступак за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности, уверење о општој и здрав-
ственој способности.

Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено, на 
основу обављеног разговора са кандидатима, проверити 
стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата за 
обављање послова на радном месту за које конкуришу, а 
у складу са одредбом чл. 56 Закона о државним службе-
ницима. Датум обављања разговора са кандидатима биће 
накнадно одређен, о чему ће учесници бити обавештени 
телефоном или на други погодан начин. Рок за подношење 
пријава на конкурс, са кратком биографијом (по могућству 
и бројем телефона кандидата), те документацијом којом се 
потврђује испуњеност тражених услова конкурса, је 8 дана 
од дана објављивања.

Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оригинал или оверену фотокопију доказа 
о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није под исрагом и да се против њега 
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уве-
рење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). 
Докази се могу поднети у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства, са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, податке о струч-
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ном усавршавању и податке о посебним областима знања. 
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене кон-
курсом, Комисија ће обавити претходну проверу радних 
способности - тестирање које ће се вршити на рачунарима. 
Након истека рока за подношење пријава на конкурс, биће 
одређено време и место провере оспособљености, знања и 
вештине кандидата, о чему ће кандидати бити обавештени 
телефоном или на други погодан начин. Пријаве се дос-
тављају лично или препорученом пошиљком, на горена-
ведену адресу, са назнаком: “За јавни конкурс”. Сва оба-
вештења могу се добити на горенаведени телефон, а особе 
за контакт су Иван Јончић и Јелена Стаменковић. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, неће се разматрати.

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ
19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

тел. 019/542-366

Судијски помоћник
Опис радног места: помаже судији у раду, проучава правна 
питања у вези са радом судија у појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове 
за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и дру-
ге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под 
надзором и по упутствима судије друге стручне послове и 
по налогу председника суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит и најмање две године радног искуства у струци 
након положеног правосудног испита.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поред напред наведених посебних доказа о испуњености 
тражених услова приложе и документа у оригиналу или 
овереној фотокопији, којима потврђује да испуњавају 
опште услове предвиђене одредбом чл. 45 Закона о држав-
ним службеницима и то: кратку биографију, извод из МКР, 
уверење о држављанству РС, уверење (потврду) да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини недос-
тојним за обављање послова у државном органу, уверење 
да се против кандидата не води поступак за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, уверење о општој и 
здравственој способности. Конкурсна комисија ће у избор-
ном поступку усмено, на основу обављеног разговора са 
кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знање и 
вештине кандидата за обављање послова на радном месту 
за које конкуришу, а у складу са одредбом чл. 56 Закона 
о државним службеницима. Датум обављања разговора 
са кандидатима биће накнадно одређен, о чему ће учес-
ници бити обавештени телефоном или на други погодан 
начин. Рок за подношење пријаве на конкурс, са кратком 
биографијом (по могућству и бројем телефона кандидата), 
те документацијом којом се потврђује испуњеност траже-
них услова конкурса је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве се достављају лично или препорученом пошиљком 
на горенаведену адресу, са назнаком: “За јавни конкурс”. 
Све информације о конкурсу могу се добити од секретара 
суда, Љиљане Мирић, на горенаведени телефон. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
у оригиналу или овереној фотокопији, неће се разматрати.

ЧАЧАК

УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ 
ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на образовно науч-
ном пољу друштвено хуманистичких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање 
пет година радног искуства у струци, стручна остварења и 
резултати рада; да се против кандидата не води истрага 
и да није подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за 
кривична дела која га чине недостојним за обављање дуж-
ности директора; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност. Конкурсна документација канди-
дата за избор директора треба да садржи следеће доказе: 
предлог програма рада и развоја Установе за период од 
четири године; диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми (прилажу се у оригиналу или копији овереној код 
нотара); радну књижицу, односно други доказ о радном 
искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утвр-
дити на којим пословима и с којом стручном спремом је 
стечено радно искуство; биографију која садржи податке 
о досадашњем раду и оствареним резултатима; уверење, 
не старије од шест месеци, да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела за која се гони по службеној дужности; уве-
рење да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана огла-
шавања конкурса. Пријаве у затвореној коверти, преда-
ти лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора”.

КРУШЕВАЦ

ДОО КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
37230 Александровац, Јаше Петровића 42

тел. 037/3751-221

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која поред 
услова утврђених у закону испуњавају и посебне услове: 
да имају држављанство РС; да имају стечено високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; да имају положен државни испит; да имају рад-
но искуство на пословима локалног економског развоја у 
трајању од 4 године; да имају искуство на пословима орга-
низовања рада и вођењу послова; да се против њих не 
води кривични поступак, да нису осуђивани и да против 
њих није поднета оптужница за кривична дела.

ОСТАЛО: Потребна знања и вештине: добре организацио-
не способности и развијене вештине комуникације; способ-
ност руковођења и тимског рада; спремност на учење и 
унапређење професионалних компетенција; одговорност, 
посвећеност, аналитичност и предузимљивост; активно 
познавање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс потреб-
но ја доставити следеће доказе: план и програм рада и раз-
воја локалног економског развоја општине Александровац 
за наредне 4 године; биографију која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима; диплому о 
стеченом звању (оригинал или оверену копију); доказ о рад-
ном искуству на пословима локалног економског развоја; 
доказ о положеном државном испиту; уверење основног и 
вишег суда да против лица није покренута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности (не ста-
рија од 6 месеци); извод из матичне књиге држављана РС; 
оверена копија личне карте. Трајање конкурса је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Изборни 
поступак спровешће се увидом у податке из пријаве, уви-
дом у документа достављена уз пријаву. Избор кандидата 
вршиће Надзорни одбор Канцеларије за локални економ-
ски развој општине Александровац ДОО, а Одлуку о имено-
вању директора Канцеларије за локални економски развој 
општине Александровац ДОО донеће СО Александровац 
на првој наредној седници. Неблаговремене, непотпуне и 
неразумљиве пријавеуз које нису приложени сви потребни 
докази, Надзорни одбор Канцеларије за локални економ-
ски развој општине Александровац ДОО неће разматра-
ти. Пријаве са доказима о испуњавању услова и назнаком 
“Конкурс за директора Канцеларије за локални економски 
развој општине Александровац” слати на адресу: Канцела-
рија за локални економски развој општине Александровац 
ДОО, 10. августа бб (зграда Дома културе “Мирослав Буца 
Мирковић”, западна страна) 37230 Александровац.

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ 
УСЛУГЕ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ ДОО
37230 Александровац

10. август бб (Дом културе)
тел. 037/3555-432

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која поред 
услова утврђених у закону испуњавају и посебне усло-
ве: висока стручна спрема VII/1 степен; неопходно радно 
искуство минимум 5 година; добре организационе способ-
ности и развијене вештине комуникације; способност руко-
вођења и тимског рада; спремност на учење и унапређење 
професионалних компетенција; одговорност, посвећеност, 
аналитичност, предузимљивост и активно познавање рада 
нарачунару. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити 
следећа документа: професионалну биографију; уверење 
о држављанству РС; оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми; доказ о радном искуству; уверење о неосуђи-
ваности за кривично дело за које је изречена казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине оцењују се изборно поступку увидом у 
приложену документацију, провером оспособљености за 
рад на рачунару и разговором са кандидатима који уђу у 
ужи избор. Избор кандидата вршиће Надзорни одбор Аген-
ције за књиговодствене услуге ДОО Александровац а одлу-
ку о именовању директора донеће СО Александровац на 
првој наредној седници. Пријаве уз које нису приложени 
сви докази у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни или суду, као непотпуне и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова и назнаком “Конкурс за директора”, слати на адресу 
Агенције за књиговодствене услуге општине Александро-
вац ДОО, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”.

ЛЕСКОВАЦ

ДОМ КУЛТУРЕ БОЈНИК
Бојник

Директор
на мандатни период 4 године

Опис посла: организује и руководи радом установе; стара 
се о законитости рада установе; предлаже основе пословне 
политике, програм рада и план развоја установе и финан-
сијски план установе и предузима мере за спровођење 
пословне политике, плана развоја и програма рада; одгово-
ран је за спровођење програма рада установе; одговоран је 
за материјално-финансијско пословање установе; доноси 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са законом и статутом 
установе; извршава одлуке Управног одбора и присуствује 
седницама, без права одлучивања; одлучује о појединач-
ним правима, обавезама и одговорностима запослених 
у складу са законом и колективним уговором и утврђује 
износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом; 
закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у 
саставу; даје овлашћења за заступање и даје овлашћења 
из делокруга свог рада.

Рок за подношење пријавa је 8 дана. Рок почиње да 
тече од дана објављивања на сајту и публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање, на сајту општине 
Бојник и на огласној табли Установе Дом културе „Бојник“ 
у Бојнику. 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подат-
ке о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Управни одбор установе обавља разговор са канди-
датима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 
образложени предлог листе кандидата.

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: предлог про-
грама рада и развоја установе за период од четири године; 
оверена копија дипломе (VII степен стручне спреме); доказ 
о одговарајућем радном искуству; биографија која мора да 
садржи елементе који доказују стручност; уверење надлеж-
ног органа да против њега није подигнута оптужница (не 

Администрација и управа
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старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
оверену копију личне карте и доказ о општој здравственој 
способности - лекарско уверење (оригинал). Сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или у суду.

Адреса на коју се подносе пријаве: Установа Дом кул-
туре „Бојник“, Бојник, Трг слободе 22, са назнаком - За јав-
ни конкурс - избор директора Установе Дом културе „Бој-
ник“ Бојник.

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Бојан Јовановић, председник Управног одбора, 
број телефона: 063/7640-592.

Напомене: Пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве 
биће одбачене закључком. Управни одбор је дужан да 
прегледа све пристигле пријаве на конкурс и оцењује да 
ли кандидати за директора испуњавају услове предвиђе-
не конкурсом о чему се води записник. Управни одбор 
разматра и оцењује само благовремене и потпуне прија-
ве на конкурс. Одлуком Управног одбора о расписивању 
конкурса утврђује се начин рада као и рок за предла-
гање кандидата.

НОВИ СА Д

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

21000 Бачка Паланка
Трг братства јединства 30

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које 
поред општих услова прописаних законом испуњава и 
следеће услове: стечено високо образовање у оквиру 
образовно-научног Поља 3: друштвено-хуманистичке 
науке, на студијама II степена (мастер академске сту-
дије; специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), односно на одговарајућим 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не; најмање три године радног искуства у култури; да 
се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службе-
ној дужности; држављанство РепубликеСрбије; општа 
здравствена способност. Кандидат за директора дужан 
је да предложи програм рада и развоја установе, као сас-
тавни део конкурсне документације.

ОСТАЛО: Документација која се прилаже уз пријаву на 
конкурс као доказ о испуњености услова прописаних кон-
курсом: извод из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); диплома о стеченом високом 
образовању - (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству - (потврда кандидата да има најмање 
3 године рада у култури, са овереном фотокопијом рад-
не књижице); уверење о некажњавању - да против лица 
које конкурише није покренута истрага, нити је подигну-
та оптужница, односно да се не води кривични поступак 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности ( не 
старије од шест месеци); доказ о општој здравственојспо-
собности (оригинал лекарско уверење), издато од стране 
здравствене установе регистроване за издавање уверења; 
краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном 
односу и предлог Програма рада за четворогодишњи ман-
датни период. Благовремена пријава је свака пријава која 
је поднета у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садржи 
доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс 
неће се разматрати. Сва обавештења о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон: 021/604-9904. Подаци о избор-
ном поступку УО Народне библиотеке “Вељко Петровић” 
Бачка Паланка ће у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса спровести изборни поступак, увидом у 
податке из пријаве, доказе достављене уз пријаву и усме-
ним разговором са кандидатима који испуњавају усло-
ве предвиђене конкурсом, саставити листу кандидата и 
доставит оснивачу образложени предлог листе кандидата 
за директора Народне библиотеке „Вељко Петровић” Бач-
ка Паланка. Директора библиотеке именује оснивач тј. СО 
Бачка Паланка уз сагласност директора матичне библиоте-
ке тј. Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, на пери-

од од четири године. Пријава на конкурс са доказима под-
носи се препорученом пошиљком или лично у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПОЖАРЕВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Координатор у туристичко-
информативном центру

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће опште и 
посебне услове: да је држављанин РС, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; стручна спрема на студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; стручна 
спрема на студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005., знање рада на рачунару, знање страног језика, 
најмање две године радног искуства из области делокруга 
рада.

ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс тре-
ба да садржи: кратку биографију кандидата, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стручној 
спреми и друге доказе о стручној оспособљености,уверење 
да није осуђиван и да се против кандидата не води судски 
поступак. Документа се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Пријаве слати на горенаведену адресу или 
доставити лично у просторијама Туристичке организације, 
у времену од 07.00до 15.00 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве као и документација кандидата који не 
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови“.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Краља Милана 25

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; рад-
но искуство од четири године, од чега најмање две године 
на руководећим пословима; активно знање страног језика 
који је обухваћен наставним планом и програмом минис-
тарства надлежног за послове просвете; да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова директора; познавање 
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе; 
доказ о општој здравственој способности - лекарско уве-
рење; уверење да није осуђиван за кривично дело и да 
се против њега не води кривични поступак; доказ о рад-
ном искуству; радну биографију; предлог програма рада 
и развоја туризма општине Жагубица. Рок за подношење 
пријаве кандидата је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на горенавдену адресу, са назнаком „Не отварати 
- за јавни конкурс за избор директора Туристичке органи-
зације Општине Жагубица”. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве биће одбачене закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. Лице задужено за 
давање информација о конкурсу је Милена Пајић, имејл: 
tozagubica@gmail.com.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1

тел. 033/714-037

Оглас објављен 06.09.2017. године, у публикацији 
„Послови“ број 741, поништава се у целости.

СУБОТИЦА

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сенћански пут 1

Записничар
у звање референта

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, најмање 
две године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару, положен испит за дактилографа IА или IБ класе 
и положен државни стручни испит. У изборном поступку 
Конкурсна комисија ће оцењивати у директном разговору 
и на основу задатака следеће стручне оспособљености, 
знања и вештине кандидата: познавање правне термино-
логије, комуникативност, оспособљеност за рад на рачу-
нару, брзина и тачност диктата. Кандидати су дужни уз 
пријаву са биографијом приложити следеће доказе: доказ 
о стручној спреми и положеном испиту за дактилографе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном испиту, 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак, нити је подигнута оптужница која је стала на правну 
снагу, потврду да кандидату није престао радни однос у 
државним органима због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци, уверење о општој здравственој спо-
собности, у оригиналу или овереним копијама. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанстству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању на радно 
место на којем ради. Провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку вршиће се након 
што Конкурсна комисија састави листу кандидата међу 
којима ће спровести изборни поступак. За запослене који 
први  пут заснивају радни однос у државном органу обаве-
зан је пробни рад. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном кинкурсу је Радица Милошевић, а обавештења се 
могу добити сваког радног дана непосредно у просторија-
ма секретаријата суда или путем телефона 024/555-206. 
Пријаве са документацијом подносе се у року од 15 дана 
од дана објаве огласа о јавном конкурсу у „Службеном 
гласнику РС”, на горенаведену адресу.

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Парк Ференца Рајхла 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен образо-
вања, филозофски факултет из струке историје умет-
ности или сродних наука (музеологија и менаџмент у 
култури), најмање пет година радног искуства у својој 
струци унутар музејско-галеријске делатности, да се 
против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање функције директора, 
положен стручни испит, стручне, радне и организацио-
не способности. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
поднесу следеће доказе: предлог програма рада и 
развоја Галерије за период од четири године, овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну потврду послодавца из које је видљиво радно иску-
ство у струци, биографију која садржи податке о доса-
дашњем раду и оствареним резултатима, уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности (издато након објављивања кон-
курса), уверење МУП-а о некажњавању, фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије, фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених. 

Администрација и управа
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс доставити у затвореним 
ковертама на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана оглашавања. УО прегледа све 
приспеле пријаве на конкурс. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључ-
ком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу 
у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба 
не задржава извршење закључка. УО ће обавити разго-
вор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса о 
предложеном програму рада и развоја Савремене галерије 
Суботица, познавању делатности и руковођењу установа-
ма културе. Лице за контакт: Славица Штирб, 024/553-725, 
sekretar.sgsu@gmail.com.

ВРАЊЕ

БИБЛИОТЕКА “14. НОВЕМБАР”
Бујановац, Трг Карађорђа Петровића бб

тел. 017/652-661

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за избор директора одређени су чланом 22 
Статута Библиотеке “14. новембар” Бујановац: да кандидат 
има стечено више или високо образовање; да има најмање 
пет година радног искуства на пословима управљања у 
установима у области културе; знање једног страног језика; 
да се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела које се гоне 
по службеној дужности; држављанство Републике Србије; 
општа здравствена способност; напредно познавање рада 
на рачунару. Приликом избора кандидата за директора, 
УО ће ценити и следећа допунска знања и способности: 
познавање пословања организација у области делатности 
којом се Библиотека бави и управљања њиховим ресурси-
ма; искуство у управљању средствима, људским и осталим 
ресурсима; искуство у иницирању, организацији и реали-
зацији пројеката који су везани за библиотечко-информа-
ционе области, као и искуство у обезбеђивању средстава 
за реализацију пројеката; резултате у раду на анимацији 
и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауто-
рима); познавање нових технологија и њихове примене у 
редовним и пројектним активностима институција културе; 
способност комуникације са јавношћу.

ОСТАЛО: Конкурсна пријава за избор кандидата треба 
да садржи: предлог програма рада и развоја Библио-
теке “14. новембар” за период од четири године; ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; оверену копију радне књижице; оверену копију 
решења или уговора којом се потврђује рад на посло-
вима у области културе/у области претежне делат-
ности установе и др.; биографију кандидата која мора 
да садржи елементе који доказују стручност, допунска 
знања и способности у смислу члана 2 ове одлуке, са 
кратким прегледом остварених резултата у раду; уве-
рење, не старије од шест месеци, да се против канди-
дата не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здрав-
ственој способности (оригинал лекарско уверење); 
изјаву кандидата да је упознат са општом докумен-
тацијом Библиотеке “14. новембар” Бујановац. Рок за 
подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Благо-
времена је свака пријава која је поднета у овом року. 
Управни одбор Библиотеке прегледа све пристигле 
пријаве на конкурс и оцењује да ли кандидати за дирек-
тора испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом. 
По потреби УО обавиће разговор са кандидатима који 
испуњавају услове конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве УО неће разматрати. Пријаве на конкурс 
са доказима подносе се у затвореној коверти препо-
рученом пошиљком или лично на адресу: Библиотека 
“14. новембар” Управни одбор, 17520 Бујановац, Трг 
Карађорђа Петровића бб, са назнаком “За јавни кон-
курс за избор директора”. УО Библиотеке ће у року од 
30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор 
кандидата и одлуку о предлогу кандидата уз претходно 
прибављену сагласност руководиоца Библиотеке гра-
да Врање доставити оснивачу. СО Бујановац именује 
директора Библиотеке “14. новембар” на основу пред-
лога УО. Контакт телефон: 017/652-661, од 9 до13 часо-
ва, сваког радног дана док траје конкурс.

ВРШАЦ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Васка Попе 7

тел. 013/836-433

Референт на извршним предметима 
у звању референта

Опис послова: правоснажне и извршне судске одлуке 
уписује у одговарајуће уписнике и формира предмете, пре-
дузима радње и мере у циљу извршења одлука, евиденти-
ра извршене судске одлуке и припрема их за архиву, спро-
води поступак извршења прекршајних налога и решења 
органа управе, спроводи поступак извршења одлука дру-
гих прекршајних судова, обавља и друге послове по налогу 
управитеља писарнице и председника суда.

Посебни услови: завршена средња школа, положен 
државни стручни испит и најмање две године радног иску-
ства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање рада на 
рачунару, слепо куцање по диктату и препис.

Кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног 
односа прописане чл. 45 ст. 1 Закона о државним службе-
ницима.

Општи услови: држављанство Републике Србије, да је 
кандидат пунолетан, да има општу здравствену способност 
за рад, да му није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног односа, да 
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Пријаве за пријем у радни однос подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, а уз исту доставити сле-
деће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС, диплому о стручној спреми, доказ о радном искуству, 
доказ о познавању рада на рачунару, уверење о положе-
ном државном стручном испиту, потврду да учеснику у 
конкурсу није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа (под-
носе само кандидати који су били у радном односу у дру-
гом државном органу) издате од стране државног органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу, 
уверење о општој и здравственој способности, уверење 
да није осуђиван (не старије од шест месеци), уверење да 
се против кандидата не води поступак за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности и кратку биографију. 
Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено, на 
основу обављеног разговора са кандидатима, проверити 
стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата за 
обављање послова на радном месту за које конкуришу, у 
складу са чл. 56 Закона о државним службеницима. Датум 
обављања разговора са кандидатима биће одређен нак-
надно, о чему ће учесници бити благовремено обавеште-
ни. Све информације у вези са конкурсом могу се добити 
на број телефона 013/836-433, особа за контакт: судијски 
помоћник Славица Георгијевски. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса се подносе на горенаведе-
ну адресу, лично или препорученом пошиљком, са наз-
наком „За јавни конкурс”. Неблаговремене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве неће се разматрати.

                      Трговина и услуге

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Румунији

Послодавац: SC MONDIAL SA, део компаније VILLEROY-
BOSH из Румуније
Радник у керамичарској индустрији 

(керамичар, ливац)
место рада: Лугож, Румунија, уговор о раду 
на годину дана са могућношћу продужетка, 

пробни рад од једног месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: завршена минимум основна школа или средњи 
степен стручне спреме у траженом занимању; да лица 
имају две године радног искуства на пословима ливничара 
у керамичарској индустрији.
ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до 
Румуније сноси послодавац; висина зараде износи 600 
евра нето; запослени је здравствено и социјално осигу-
ран од првог дана запослења; послодавац пружа подршку 
у проналажењу смештаја за запослене и плаћа трошко-
ве смештаја; послодавац обезбеђује један оброк дневно; 
трошкове приликом регулисања радне дозволе и визе, сно-
си послодавац; рад је у три смене.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуро-
пас формату, фотокопија пасоша, доказ о стеченом радном 
искуству у керамичарској индуструји.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком „За конкурс: ливничар у керамичарској индус-
трији - SC MONDIAL SA, део компаније VILLEROY-BOSH из 
Румуније“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у 
Националној служби за запошљавање потребна докумен-
та достављају поштом, на адресу: Национална служба за 
запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сер-
висни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За кон-
курс: ливничар у керамичарској индустрији - SC MONDIAL 
SA, део компаније VILLEROY-BOSH из Румуније“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандида-
ти могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће доби-
ти на разговору са послодавцем. О месту и термину одр-
жавања разговора биће обавештени путем телефона или 
имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана. 

Рок трајања конкурса: 18. мај 2018. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 
небитно; ноћни рад, рад у сменама. Трајање конкурса: до 
15.05.2018. Разговори за посао биће одржани 16.05.2018. 
године у просторијама Националне службе за запошља-
вање, Филијала за град Београд (Гундулићев венац 23-25, 
Велика сала - IV спрат у 11 часова). За додатна питања 
можете се обратити на контакт телефон 011/2097-904.

ROTO MHM DOO 
11000 Београд - Звездара

Булевар краља Александра 656

Продавац ПВЦ столарије
у продајном салону

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме (врста стручне 
спреме није од значаја); радно искуство 3 месеца у трго-
вини, пре свега у продаји, или искуство у раду са клијен-
тима. Рад у првој смени, радно време 8 часова дневно рад-
ним даном и 4 часа суботом. Кандидати могу послати радне 
биографије на e-mail: roto.mhm@gmail.com или позвати на 
број: 060/642-7027, контакт особа Наташа Јаковљевић. Рок 
за пријављивање на конкурс: до попуне.

САЛОН ЛЕПОТЕ
„LOTOS WELLNESS SPA“

11000 Београд, Змај Јовина 4
тел. 065/366-1922

Физиотерапеут масер
3 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, физиотерапеут, 
струковни физиотерапеут; основна информатичка обука; 
енглески језик - средњи или виши ниво; положен стручни 
испит; радно искуство 6 месеци. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на e-mail: sonja.soki.veselinovic@
gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок за 
пријављивање: 30.04.2018. године.

„ТАМИШКА“ ДОО 
26000 Панчево, Скадарска 144

тел. 013/335-111
e-mail: tamiska@mts.rs

Помоћна радница
у радничком ресторану, на одређено време

УСЛОВИ: I степен, НК, угоститељско-технички манипулант; 
II степен, помоћни кувар. Рад у сменама, обезбеђен пре-
воз. Пријаве послати на имејл: tamiska@mts.rs, кандидати 
се могу јавити на телефон 013/335-111, лице за контакт је 
Гордана Ћика.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АД ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

11000 Београд, Савски венац
Булевар војводе Мишића 51

тел. 063/1134-296
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник у продаји осигурања
на одређено време, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: IV степен, возачка дозвола Б категорије, основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Теренски рад. Јављање кандидата на телефон 
063/11-34-296.

“КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани менаџер; 
возачка дозвола Б категорије; познавање енглеског језика; 
познавање рада на рачунару; 12 месеци радног искуства. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу CV на наведену 
имејл адресу.

BATAGON ENERGY AD BEOGRAD
11000 Београд - Земун, Батајнички друм 12

тел. 062/8087-690
e-mail: mira.dedic@batagon.rs

Стручни сарадник за заштиту 
животне средине

на одређено време

Oпис рада: праћење и доследна примена законских пропи-
са из области ЗЖС.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер заштите животне средине; мастер инжењер 
заштите животне средине; еколог и инжењер заштите 
животне средине/мастер еколог; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески 
језик - виши или конверзацијски ниво. Слање пријава на 
имејл адресу. Рок за пријаву до попуне.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог обра-
зовног профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем 
и-мејла или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

CONTACT BIRO OD
ZA JAKUZA SECURITY DOO
11080 Земун, Драгана Ракића 23

Радник обезбеђења
пробни рад месец дана

9 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељан струч-
ни испит или лиценца. Кандидати се могу пријавити путем 
броја телефона 060/3306-361, у року од 30 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПР ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА
СВЕЖЕГ ПЕЦИВА И

КОЛАЧА МАРКО ВЛАХОВИЋ
26300 Вршац, Стеријина 152

Пекар - организатор рада у пекари
пробни рад од 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола 
Б категорије, најмање 24 месеца радног искуства у пекари. 
Рок за пријављивање 01.05.2018. Пријаве слати на имејл: 
zajednozavrsac@outlook.com.

PROFESSIONAL CO DOO
Београд - Звездара, Јованке Радаковић 39б

тел. 063/203-337

Помоћни радник
УСЛОВИ: обавезно активан возач Б категорије, пожељно 
познавање рада на браварским машинама. Пријаву на оглас 
кандидати могу доставити путем имејла: ilijaprofesional@
gmail.com или се јавити на телефон 063/203-337, контакт 
особа: Љубиша Гогић.

KLEFFMANN DOO
11000 Београд, Трг Николе Пашића 8
e-mail: tatjana.rusic@kleffmann.com

Пословни секретар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, познавање рада 
на рачунару; знање енглеског језика на високом нивоу; 
пожељно познавање основа рачуноводства; минимум 1 
година радног искуства на истим или сличним пословима. 
Кандидати треба да пошаљу CV на наведену мејл адресу. 
Рок за пријављивање је 30.04.2018. године.

ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА, СВЕЖЕГ 
ПЕЦИВА И КОЛАЧА

ПЕКАРА „ДВЕ СЕСТРЕ И СЕСТРИЋ“
Београд - Звездара, Вучићев пролаз 1

тел. 063/612-461

Продавац у пекари
пробни рад 1 месец

Опис посла: продаја у пекари и помоћ приликом печења 
хлеба и пецива.
УСЛОВИ: образовни профил од III степена стручне спреме, 
па навише (врста стручне спреме није од значаја); пожељ-
но радно искуство на пословима печења хлеба и пецива. 
Рад у првој смени. Кандидати могу конкурисати путем теле-
фона 063/612-461, контакт особа: Николица Недељковић.

НЕБОЈША ВУЈАНАЦ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

34000 Крагујевац
e-mail: vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Правни послови
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: дипломирани правник; потребно минимум месец 
дана радног искуства; положен правосудни испит. Рад у 
сменама. Кандидати своју радну биографију могу доста-
вити на e-mail:vujanac.izvrsitelj@gmail.com, најкасније до 
05.05.2018. године.

БОЈАНА КАЛАЊ ПР
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСЛАВА И
РЕКРЕАТИВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

21000 Нови Сад, Сајлово, Двадесет друга 26
тел. 060/5556-837

Сарадник за туристичке послове
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон у периоду 
од 09 до 19 часова. Рок за пријаву до 02.05.2018.

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8

тел. 064/8110-717

Саветник за осигурање живота
за рад у Новом Саду

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме; пожељно 1 година радног искуства у продаји робе или 
услуга. Теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 02.05.2018.

НАТАША СТАНОЈЕВ ПР
РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАЧА

„НАТА КОЛАЧИ“
21203 Ветерник, Краља Петра Првог 22б

тел. 063/7604-203

Помоћник посластичара
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
29.04.2018.

www.nsz.gov.rs
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Посао се не чека, 
посао се тражи

BINS COMPANY DOO
21000 Нови Сад, Бате Бркића 14

тел. 064/8930-114

Радник на обезбеђењу објеката
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спре-
ме; лиценца за вршење основних послова службеника 
обезбеђења - без оружја. Рад у сменама. Јављање кандида-
та на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 02.05.2018.

DOO MARKET-TOURS
ЗА АГЕНЦИЈСКО ПОСРЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 55

e-mail: market.tours.ns@gmail.com

Дипломирани туризмолог
2 извршиоца

Опис посла: рад на туристичким аранжманима.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани туризмолог/мастер 
туризмолог; основна информатичка обука; енглески језик 
- средњи ниво. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе-
наведени мејл. Рок за пријаву до 03.05.2018.

ЖЕЉКО МИЛОВАЦ ПР
ГОЛФ ЏЕНТЛМЕН

21000 Нови Сад, Бранка Бајића 9
тел. 064/1617-003

e-mail: sonjamilovac@gmail.com

Кувар
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен, кувар - специјалиста; IV степен - кувар; 
III степен - кувар једноставних јела; радно искуство мини-
мум две године.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
03.05.2018.

СУР КАФЕ „ТРИ АНЂЕЛА”
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Руменачка 19
тел. 063/8378-321

Конобар
УСЛОВИ: IV степен - конобар, III степен - келнер или без 
обзира на стручну спрему IV и III степена; пожељно рад-
но искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон од 08 до 15 часова. Рок за пријаву до 
03.05.2018.

„SWI“ ФРИЗЕРСКИ САЛОН
21000 Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 2

тел. 063/502-108

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен, без обзира 
на стручну спрему или IV степен - модни женски и мушки 
фризер; III степен - фризер за жене или II степен - помоћни 
женски и мушки фризер; радно искуство неопходно само 
уколико кандидат није по занимању фризер. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон од 08 до 20 часова. Рок за 
пријаву до 04.05.2018.

ПОСЛАСТИЧАРСКА РАДЊА 10+
21000 Нови Сад, Дунавска 10

Продавац
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на горенаведену адресу од 10 до 
13 часова. Рок за пријаву до 02.05.2018.

ПР “ХЕЛАДА”
21000 Нови Сад, Толстојева 10

тел. 063/291-866
e-mail: gplese@gmail.com

Фризер
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

Маникир
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спре-
ме. Пробни рад 6 месеци. Рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 
04.05.2018.

ВИР НИКИТОВИЋ
22000 Сремска Митровица, Бранка Ћопића 21

Водоинсталатер
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на струку 
и на радно искуство. Лице за контакт Предраг Никитовић, 
тел. 064/1256402. Конкурс је отворен до 10.05.2018.

ЈАХТИНГ КЛУБ „КЕЈ“
11080 Земун, Марка Николића 9

e-mail: kontakt@klubkej.com

Конобар
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема, годину дана радног иску-
ства на траженим пословима, пливач.

Домар
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пливач, са годину дана 
радног искуства на траженим пословима.

Помоћни кувар
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

1 месец

Спремачица
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

1 месец

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме.

Физички радник
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

1 месец

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на имејл адресу: 
kontakt@klubkej.com.

ВАЛЕНТИНА ТИНА С
11000 Београд, Станоја Главаша 13

тел. 064/1391-714, 011/3222-511

Женски фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме. Рад у сме-
нама. 

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „БОЛЕЧ“
11050 Београд - Звездара, Павла Николића 4м

тел. 060/555-41-64
e-mail: nemanjaivic@gmail.com

Мушки фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III, IV степен, било ког 
образовног профила, може и завршен курс за фризера, 
радно искуство 12 месеци. Рад је у сменама. Место рада 
Звездара - Миријево. Пријаве на конкурс путем телефо-
на 060/555-41-64 или достављањем радне биографије на 
имејл адресу: nemanjaivic@gmail.com. Рок за пријаву 30 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

МАЈСТОР У КУЋИ
18000 Ниш, Сомборска 19

e-mail: majstorukuci.nis@mail.com

Сервисер електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничке 
струке, возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 
063/8458-443.

Продавац електро и водоводног 
материјала

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: продавац. Телефон за 
контакт: 060/0230-867.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничке 
струке, возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 
063/8458-443.

БУЛЕВАР НЕКРЕТНИНЕ
18000 Ниш, Трг краља Александра 2а

e-mail: hr@bulevarnekretnine.rs

Правник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани правник; познавање правно-имо-
винских и својинских односа; знање рада на рачунару. Рок 
за пријаву: 05.05.2018. године.

UNI ELITA LUX
18000 Ниш, Душана Спасића 25

e-mail: unistile@live.com

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: конобар; знање рада 
на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање енглес-
ког језика (средњи ниво); радно искуство: 12 месеци.

УР “ФОКУС БАР”
18000 Ниш, Обреновићева 27/5

e-mail: fokusbar@gmail.com

Конобар/шанкер
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: конобар. Телефон за 
контакт: 065/808-7005. Рок за пријаву: 30.04.2018.
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DOO ESTILO BELLA
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 13/1а
тел. 062/8377-024

e-mail: samiradalifi©gmail.com

Мушко-женски фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; неопходно радно иску-
ство од 6 месеци. Радно време 6 дана по 7 сати. Пријаве на 
конкурс путем телефона 062/8377-024.

ПЛУСПЛУС ДОО
Сурчин, Светог Саве 94

тел. 069/826-5244
e-mail: milica.veselinovic©plusplus.co.rs

violeta.djokic©plusplus.co.rs

Маркетинг администратор
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: од IV до VI степена стручне спреме, из области 
економије, финансија или маркетинга. Неопходно да лице 
буде на евиденцији дуже од 6 месеци. Ангажовано лице би 
обављало послове целокупне администације и маркетинга - 
организација промоција. Неопходно је да лице буде мотивиса-
но, прецизно, фокусирано на детаље, да има високо развијене 
комуникационе вештине и да има смисао за самоорганизацију. 
Кандидати своје радне биографије могу проследити на имејл 
адресу: milica.veselinovic©plusplus.co.rs и violeta.djokic©plus 
plus.co.rs и контактирати на телефон 069/826-5244 у периоду 
од 08 до 10 сати радним данима. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

LOGISTIC DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 30

тел. 063/288-358
e-mail: logistika92@gmail.com

Возач инструктор, инструктор вожње 
Б категорије

2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор вожње Б 
категорије; возачка дозвола Б категорије, потребна лицен-
ца; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс слати на имејл адресу: logistika92@
gmail.com и путем телефона на број 063/288-358.

„МИНЕЛ АУТОМАТИКА“ ДОО
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 1ц
тел.011/7131-443

e-mail: milana.mladenovic@minelautomatika.rs

Комерцијалиста - трговина
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, завршен економ-
ски факултет или виша економска школа, смер трговина; 
познавање рада на рачунару Ms Office пакет (World, Excel); 
возачка дозвола Бкатегорије; знање енглеског језика 
на почетном нивоу; радно искуство од 6 месеци. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл адре-
су: milana.mladenovic@minelautomatika.rs или путем теле-
фона на број 011/7131-443.

„МИНЕЛ АУТОМАТИКА“ ДОО
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 1ц
тел. 011/7131-443

e-mail: milana.mladenovic@minelautomatika.rs

Возач лаког доставног возила
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорије; радно искуство од 6 месеци. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс слати путем имејла на адре-
су milana.mladenovic@minelautomatika.rs или путем телефо-
на на број 011/7131-443.

УР „КВАНТАС“
11070 Нови Београд

Пијаца Кванташ, локал 18
тел. 063/212-747

e-mail: restorankvantas@gmail.com

Помоћни радник у кухињи ресторана
пробни рад од 1 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство. 

Кувар
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме; радно искуство од 
6 месеци.

Шанкер
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на конкурс слати на имејл адресу : restorankvantas@
gmail.com или путем телефона на број 063/212-747.

TROPIC TRADE DOO
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5

тел.063/564-773
e-mail: igor@tropic.rs

Печењар
пробни рад од 1 месеца

2 извршиоца

Опис посла: врши припрему, печење и продају печене 
робе, помаже при преузимању робе.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на смер; 
радно искуство од 6 месеци.

Касир
пробни рад од 1 месеца

Опис посла: ради на фискалној каси, води евиденције 
регулисане фискланим прописима, помаже у одржавању 
хигијене.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на смер; 
знање енглеског језика на почетном нивоу, радно искуство 
од 6 месеци.

Продавац
пробни рад од 1 месеца

Опис посла: врши непосредну продају робе, припрема робу 
за продају, услужује купце, помаже при преузимању робе.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на смер; 
радно искуство од 6 месеци. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
слати путем мејла на адресу: igor@tropic.rs или путем теле-
фона на број 063/564-773.

АДВОКАТ ГОРАН АШАНИН
11000 Београд, Његошева 54

тел. 063/860-2799
e-mail: ashanin.goran@gmail.com

Адвокатски приправник
волонтирање 24 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани прав-
ник, познавање рада на рачунару, познавање енглеског 
језика на средњем нивоу. Заинтересовани кандидати могу 
своје радне биографије да доставе путем наведене мејл 
адресе. Додатне информације могу се добити на наведе-
ни контакт телефон од 09 до 17 часова. Конкурс траје до 
28.04.2018. године.

„PLAY OFF“ DOO KRAGUJEVAC
e-mail: playoff@sbb.rs

тел. 034/305-855, 064/84-17-516

Шанкер
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; познавање рада на рачунару; предвиђен 
пробни рад 2 месеца. Опис посла: рад у казину, као шан-
кер (послужење пића, прање чаша). Начин конкурисања: 
Заинтересовани кандидати могу своју радну биографију да 
доставе на мејл адресу: playoff@sbb.rs или се јавити посло-
давцу на контакт телефоне: 034/305-855 и 064/84-17-516, 
најкасније до 11.05.2018.

„СУНЦЕ ДН“ КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
ДАВОРКА НИКОЛИЋ ПР

21000 Нови Сад, Бранимира Ћосића 27
тел. 063/500-950

Маникир
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; маникир са 
искуством и педикир; рад у сменама. Јављање кандидата 
на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 09.05.2018.

ЈОВАНА КОВАЧЕВИЋ ПР УР
„ПОМОДОРИНО“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 94
тел. 060/3237-323

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни рад 1 
месец. Рад у сменама, пожељно радно искуство. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон од 09 до 17 часова. 
Рок за пријаву до 09.05.2018.

TRUCK WASH FUTOG
21410 Футог, Железничка бб

тел. 064/4619-348

Перач камиона и цистерни
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 
3 месеца. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
10.05.2018.

“BEAUTY HOUSE S-021”
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН

21000 Нови Сад, Пушкинова 11
тел. 061/2006-001

Мушко-женски фризер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спре-
ме; пробни рад 3 месеца. Рад у сменама; познавање фри-
зерске делатности у потпуности. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 10.05.2018.

DOO SPECTRA NOVI SAD
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 88

тел. 066/5453-212
e-mail: darko.arsic@spectra.rs

Монтажа регала за електричне 
каблове

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, неразврстани машински конструкто-
ри и пројектанти IV категорије сложености; универзални 
машински инсталатер; универзални машински монтер; 
машински техничар-конструктор или III степен бравар; 
машински инсталатер; машински механичар; машински 
монтер; неразврстани машински конструктори и пројектан-
ти III категорије сложености; пробни рад 1 месец.

 Трговина и услуге
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Монтажа регала, постављање 
електричне инсталације и каблова

на одређено време 6 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, електротехничар електромеханике; 
електромонтерски техничар инсталације и опреме; елек-
тромеханичарски техничар одржавања мерних инстру-
мената и склопова; електроенергетски техничар или III 
степен електромеханичар; електромонтер-инсталатер; 
електромонтер инсталација и машина; пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Теренски рад; рад ван просторија послодавца; 
радно место са повећаним ризиком; обезбеђен превоз; 
обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени 
мејл и телефон. Рок за пријаву до 10.05.2018.

ДИС ПТП-КРЊЕВО
11319 Крњево, Булевар ослобођења 1б

тел. 026/330-180
e-mail: hr@dis.rs

Месар
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: III степен месар. Рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву до 
10.05.2018.

САВА РАЈКОВИЋ ПР АУТО-СЕРВИС
„ГРУБИЋ РСВ“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 52

тел. 065/5518-606
e-mail: rajkovicsava@yahoo.com

Ауто-механичар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен, ауто-механичар; минимум 3 године 
радног искуства. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон и мејл. Рок за пријаву до 10.05.2018.

ЈЕЛЕНА ПАПИЋ ПР КОЗМЕТИЧКИ 
САЛОН „TIME FOR BEAUTY“

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Србобранска 20

тел. 063/220-665

Маникир
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне 
спреме. Јављање кандидата на горе наведени телефон од 
09 до 15 часова. Рок за пријаву до 11.05.2018.

DAK COMERC DOO
21000 Нови Сад, Темерински пут 21

тел. 063/519-476

Комерцијалиста спољне трговине
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/2, VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне 
спреме.
ОСТАЛО: енглески језик - средњи ниво; обавезно искуство 
у шпедицији и на царини; рад у канцеларији. Јављање кан-
дидата на горенаведени телефон од 08 до 16 часова. Рок за 
пријаву до 19.04.2018.

PR HAIR STUDIO „ŽELJANA“
21000 Нови Сад, Булевар патријарха Павла 105

тел. 061/2662-292

Фризер
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне 
спреме. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за пријаву до 11.05.2018.

              Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48 

1) Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине, положен стручни испит за звање доктор меди-
цине и поседовање лиценце или решења о упису у комору. 
Потребна документација: пријава на конкурс са биогра-
фијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, оверена фотокопија лиценце или решења о упису у 
комору, извод из матичне књиге рођених (фотокопија која 
не може бити старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда 
(не старије од 6 месеци).

2) Административни радник - 
ликвидатор

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: ВШС економске струке; најмање 6 месеци 
радног искуства на пословима економске струке у области 
здравства. Потребна документација: пријава на конкурс са 
биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној 
школи, извод из матичне књиге рођених (фотокопија не 
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не 
старије од 6 месеци), доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву са биографијом и потребном докумен-
тацијом, доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за радно место ___________ редни број 
__________”

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши радиолошки техничар/
струковни медицински радиолог

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша стручна спре-
ма, висока здравствена школа, положен стручни испит. Уз 
пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипло-
ме о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце или решења о 
упису у одговарајућу комору, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
уверење о држављанству, копију личне карте. Напоме-
на: лекарско уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
примљен у радни однос. Рок за пријављивање: 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
за рад у Апотеци „Врело“ у Жагубици, на 

одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: завршен фар-
мацеутски факултет, висока стручна спрема, VII степен; 
положен стручни испит за самостално обављање послова 
дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат 
треба да приложи је: пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкури-
ше и податке о кандидату (име и презиме, адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује); крат-
ку биографију; фотокопију дипломе траженог факулте-
та (оверену фотокопију); потврду о положеном стручном 
испиту (оверену фотокопију); извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ 
Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у ули-
ци Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека 
Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани канди-
дат ће бити лично обавештен телефонским путем. Особа 
за контакт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Спремач болничких просторија
на одређено време ради замене привремно 

одсутних  радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
путем поште на адресу Специјална болница за плућне 
болести “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 18230 Соко-
бања, уз напомену “Пријава на оглас за спемача“ или лично 
у просторијама болнице.

www.nsz.gov.rs
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - виши 
ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од мини-
мум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу 
на горенаведени телефон особи за контакт или могу да 
доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

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

повратка радника са боловања
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са 
назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.03.2018. 
године поништава се за радна места под редним 
бројем: 
2) возач, на одређено време због замене привреме-
но одсутног радника, послови возача санитетског 
возила у Служби хитне медицинске помоћи и сани-
тетског превоза
и под редним бројем 
3) спремачица, на одређено време због замене при-
времено одсутног запосленог, за рад у Одсеку за 
одржавање хигијене објеката и простора за једног 
извршиоца.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла, за рад у Амбуланти 
Мудраковац, Службе за општу медицину

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка 

на рад, за рад у Служби за хитну медицинску 
помоћ

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у 
комору; изјаву да су здравствено способни за послове за 
које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног 
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

“ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Руководилац правних, кадровских и 
административних послова
у Одељењу за правне, кадровске и 

административне послове

УСЛОВИ: дипломирани правник; најмање пет година рад-
ног искуства; положен правосудни испит; знање рада 
на рачунару; познавање једног страног језика најмање 
на нивоу средњи два; едукација из области менаџмен-
та у здравству и области менаџмента људских ресур-
са. Кандидати уз пријаву подносе CV, неоверене доказе 
о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном 
високом образовању, уверења о положеном правосуд-
ном испиту, потврду о дужини радног стажа, потврда о 
познавању страног језика најмање на нивоу средњи два и 
потврде о едукацији из области менаџмента у здравству и 
менаџмента људских ресурса. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком радног места за које се конку-
рише, на наведену адресу Института. Пријаве се подно-
се до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на 
начин достављања. 

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб

тел. 016/820-254

Радиолошки техничар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме радиолошке 
струке, положен стручни испит, поседовање лиценце, нај-
мање 6 месеци радног искуства, познавање рада на рачу-
нару. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Потребна документација: 
писана пријава на оглас са кратком биографијом; оверена 
фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију лиценце и лекарско 
уверење приложиће кандидат који буде изабран на овом 
конкурсу. Пријаве са пратећом документацијом могу се 
донети лично или послати на адресу Дома здравља Бојник 
са назнаком “За Правну службу”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир.

СПЕЦИЈАЛНА ОРДИНАЦИЈА ЗА
ГИНКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО 

„ЕЈЛЕЈТИЈА“
21000 Нови Сад, Дожа Ђерђа 25

тел. 021/3004-274
e-mail: beofemina@gmail.com

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време, до повратка са рада 
одсутног радника, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен, гинеколошко-акушерска сестра; основ-
на информатичка обука; стручни испит за здравствене рад-
нике. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон и мејл. Рок за пријаву до 03.05.2018.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - инструментарка
у Одељењу операционих сала у Служби 

операционих сала и ендоскопске дијагностике 
и терапије Поликлинике на Клиници за дечју 

хирургију, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: инструментира код хируршких захвата према 
програму рада; води бригу о инструментаријуму, апарату-
ри и осталом прибору за оперативне; захвате и њиховом 
одржавању (прање, дезинфекција, стерилизација и др.); 
учествује у сменском раду; обавља и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; за свој 
рад одговорна је начелнику, главној сестри Одељења и 
главној сестри Клинике.

Медицинска сестра - анестетичар
у Одељењу за анестезиологију и 

периоперативну медицину у Служби за 
дечју анестезиологију, интензивну терапију 
и терапију бола Стационара на Клиници за 

дечју хирургију, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: врши анестетичку припрему болесника пре 
оперативног захвата; учествује при анестезији болесника; 
учествује у постоперативном третману (перманентан над-
зор код буђења); обавља и друге послове из свог делокруга 
а по налогу непосредног руководиоца; учествује у дежур-
ству (сменском раду); врши и друге послове по налогу 
начелника Одељења; за свој рад одговоран је начелнику 
Одељења и главној сестри Клинике.

Медицинска сестра - техничар
за хитан пријем Одељења за пријем и 
збрињавање ургентних стања Службе 

за пријем и збрињавање болесника 
Поликлинике Клинике за дечју хирургију, 

пробни рад од 3 месеца

Опис посла: прихвата и санитарно обрађује болесника; 
помаже лекару при дијагностичким и реанимационим 
мерама повређених болесника и указује неодложну меди-
цинску помоћ на нивоу своје стручне оспособљености; 
ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непо-
средног руководиоца; припрема завојни материјал и исти 
односи на стерилизацију; стара се о санитарно-хигијенским 
условима; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна 
је непосредном руководиоцу.

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу за интензивну терапију Службе 
за анестезиологију, интензивну терапију и 

терапију бола на Клиници за дечју хирургију, 
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесни-
ка; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке 
радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на 
лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог дело-
круга а по налогу начелника и главне сестре Одељења; 
учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је начел-
нику и главној сестри Клинике.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу ортопедије у Служби ортопедије, 
трауматологије и неурохирургије Стационара 
на Клиници за дечју хирургију, пробни рад од 

3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесни-
ка; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке 
радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на 
лабораторијске анализе; учествује у сменском раду; ради и 
друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и 
главне сестре Одељења; за свој рад одговорна је начелни-
ку и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему IV степен - завршена средња 
медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад (или упис у именик коморе).

ОСТАЛО: Кандидати подносе: својеручно потписану мол-
бу за пријем и биографију са адресом, контакт телефо-
ном и имејл адресом. Уз молбу у оригиналу или овереној 
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копији поднети и следећа документа: диплому о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе 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 кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије 
од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га канди-
дат поседује (оверена копија радне књижице, уговора 
о раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас канди-
дат 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 из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте, доказ о имунолошком статусу и 
санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти лично или поштом на горенаведену адресу Института, 
са назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре 
- техничара на неодређено време и називом радног места 
за које се конкурише”.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за патологију одојчета у Служби 
за одојче и мало дете Стационара Клинике за 

педијатрију, пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу хематологије Службе за дечју 
хематоонкологију Стационара Клинике за 

педијатрију, пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за акутне плућне болести Службе 

за плућне болести Стационара Клинике за 
педијатрију, пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за имунологију и алергологију 

Службе за имунологију, алергологију, 
реуматологију и дечју кардиологију 

Стационара Клинике за педијатрију, пробни 
рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за општу и адолесцентну 

педијатрију и токсикологију Службе за општу 
и адолесцентну педијатрију и епилептологију 
Стационара Клинике за педијатрију, пробни 

рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за епилептологију Службе 
за општу и адолесцентну педијатрију и 
епилептологију Стационара Клинике за 

педијатрију, пробни рад од 3 месеца

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу 
медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад (или упис у именик Коморе).

ОСТАЛО: Кандидати подносе: својеручно потписану мол-
бу за пријем и биографију са адресом, контакт телефо-
ном и имејл адресом. Уз молбу у оригиналу или овереној 
копији поднети и следећа документа: диплому о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе 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 кандидат 
није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије 
од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га канди-
дат поседује (оверена копија радне књижице, уговора 

о раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас канди-
дат 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 из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања). Приликом заснивања радног 
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о 
здравственој способности за послове које ће обављати и 
фотокопију личне карте, доказ о имунолошком статусу и 
санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти лично или поштом на горенаведену адресу Института, 
са назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре 
- техничара на неодређено време и називом радног места 
за које се конкурише”.

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 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 болес-
ника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог 
делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује 
у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему IV степен - завршена средња 
медицинска школа, смер педијатријска сестра-техничар 
или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозвола за рад - лиценца издата 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 осуђи-
ван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месе-
ци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са 
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за послове 
које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију 
вакциналног картона и санитарну књижицу. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
просечна 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, фотокопију личне карте, 
доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепати-
тис Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затво-
реној коверти лично или поштом на горенаведену адресу 
Института са назнаком “Пријава на оглас за пријем једне 
медицинске сестре - техничара на Одељењу за општу и 
адолесцентну педијатрију и токсикологију до повратка 
запослене са боловања”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” 
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Спремачица
на одређено време најдуже до 3 месеца, због 

повећаног обима посла;

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно 
искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са 
кратком биографијом и фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи. Напомена: изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потреб-

ним доказима достављају се на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на 
одређено време због замене запосленог који 

је на боловању

Опис послова: врши интервенције по налогу доктора меди-
цине у установи и на терену, по налогу доктор медицине 
прати пацијента до болнице и обавезно се налази поред 
пацијента којем по потреби указује помоћ и негу, води 
медицинску евиденцију и документацију, спроводи кон-
тинуирани процес статистичког извештавања, обавља и 
друге послове по налогу главног техничара службе, ДЗ 
и директора, врши пријем и основну обраду болесника, 
учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање ШУК и др.), даје 
прописану терапију, води медицинску евиденцију и доку-
ментацију, спроводи континуирани процес статистичког 
извештавања, по потреби иде у кућне посете, врши пријем 
и издавање лекова и санитетског материјала по одобреним 
требовањима, води све потребне евиденције о лековима 
и санитетском потрошном материјалу за ДЗ, сарађује са 
лицем за јавне набавке у вези са јавним набавкама лекова 
и санитетског потрошног материјала.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа, положен стручни испит, лиценца уколико је 
кандидат поседује; радно искуство није потребно; рад на 
рачунару; поседовање возачке дозволе Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској  школи, односно оверену 
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; фотокопију возачке дозволе. Оригинали 
или оверене фотокопије уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 
месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење. Трајање конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ДЗ Петровац на Млави, са назнаком „За оглас - за 
пријем у радни однос једног медицинског техничара за 
рад у Служби опште медицине са медицином рада и кућ-
ним лечењем и здравственом негом, на одређено време”. 
Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА 
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих услова 
прописаних законом, мора да испуњава и следеће посеб-
не услове: да има завршен медицински или стоматолош-
ки факултет и најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите или да има завршен правни или еко-
номски факултет, са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента признатом од старне овлашће-
ног државног органа и најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите. Кандидати уз пријаву на кон-
курс подносе следеће доказе о испуњености услова: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплому о завршеном факултету; потврду о радном стажу 
у области здравствене заштите; уверење или диплому о 
завршеној едукацији у области здравственог менаџемента 
(за кандидате који имају завршен правни или економкси 
факултет); потврду надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело и да се против њега не води 
кривични поступак (не старије од шест месеци). Кандидати 
су дужни да поред доказа о испуњености услова уз пријаву 
доставе план и програм рада и развоја ДЗ Уб за мандат-
ни период. Докази о испуњености услова се достављају у 
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оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати достављају 
пријаву са документацијом у затвореној кутији са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”, поштом на горенаве-
дену адресу или лично у Правну службу ДЗ Уб. Конкурс 
остаје отворен 10 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА 
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-124

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва, хитну медицинску 
помоћ и рад у Амбуланти у Врујцима

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва и хитну медицинску 
помоћ, на одређено време до повратка 

раднице са боловања (трудничко и 
породиљско одсуство)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, поседовање лицен-
це за рад. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оригинал или овере-
ну копију уверења о положеном стручном испиту; решење 
о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Пријаве 
на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
“Не отварати” или директно у рачуноводствену службу ДЗ 
Мионица, сваког радног дана од 7 до 15 часова. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на конкурс, а ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
веб страници и огласној табли ДЗ Мионица.

ОПШТА БОЛНИЦА 
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-581

Доктор медицине
за потребе Одсека гастроентерологије Службе 

за унутрашње болести

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека хематологије Службе за 

унутрашње болести

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 

документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;  
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђе-
лићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

Лабораторијски техничар
за потребе Одељења за клиничко биохемијску 

дијагностику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа, смер лабораторијски техничар; положен струч-
ни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, 
Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130 локал 113 
e-mail: adrese dzbatocina@mts.rs

Виши физиотерапеут
на одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене

УСЛОВИ: висока стручна спрема медицинског смера (на 
основним студијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године) - звање виши 
физиотерапеут или струковни физиотерапеут; да је канди-
дат пунолетан; да је положио стручни испит; да је уписан у 
именик Коморе медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије; да је добио или обновио одобрење за самоста-
лан рад у струци (лиценцу) издато од Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, да има најмање 
шест месеци радног искуства у звању вишег или струковног 
физиотерапеута (приправнички стаж).

ОСТАЛО: Потребна документа: биографија; фотокопија 
личне карте; оверена фотокопија дипломе о стручној спре-
ми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; лиценца, односно решење о издавању 
или обнављању лиценце или доказ да је поднет захтев 
за издавање, односно обнову лиценце; лична радна доз-
вола (уколико је кандидат страни држављанин). Оверене 
фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног одно-
са достави уверење о здравственој способности. Пријаве 
у затвореној коверти слати или доставити лично на горе-
наведену адресу, са обавезном назнаком ,,Пријава на кон-
курс за заснивање радног односа за радно место вишег 
физиотерапеута”. На полеђини коверте обавезно написа-
ти име и презиме кандидата. Све додатне информације се 
могу добити на телефон 034/6841-130 локал 113 или путем 
имејла: dzbatocina@mts.rs. Трајање огласа: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Инжењер за рачунарске мреже
за рад у ИТ одељењу, на одређено време због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање возачке дозво-
ле Б категорије; предност: поседовање додатних сертифи-
ката из ИТ области; познавање и поседовање сертификата 
из стандарда 9001 и 27001; претходно искуство везано за 
ИТ послове у области здравства. Документација коју кан-
дидат треба да приложи: пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкури-
ше и податке о кандидату (име и презиме, адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује); кратку 
биографију; фотокопију дипломе тражене школе (оверену 
фотокопију); фотокопију важеће возачке дозволе - Б кате-
горије; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме). Кандидат се прима у радни однос са 
пуним радним временом на одређено време због повећа-
ног обима посла у ИТ одељењу ЗУ Апотека Пожаревац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства 
у Улици Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лич-
но обавештен телефонским путем, особа за контакт Иван 
Лазаревић тел. 012/523-127. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ВРАЊСКА БАЊА

17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7

Магационер/економ
на одређено време од 2 месеца, ради замене 

одсутног радника

Опис послова: прима и складишти робу у магацин, издаје 
робу из магацина, чува, класификује и евидентира робу, 
контролише стање залиха складиштене робе, учествује 
у изради планова набавки ради попуњавања магацина, 
наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са 
материјалним књиговодством, води прописану документа-
цију за правилно и уредно магацинско пословање, врши 
сравњивање стања магацина са књиговодством аналити-
ком, одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену 
магацинског простора и целокупну робу у магацину и роко-
ве њене употребе.
УСЛОВИ: средње образовање (IV степен стручне спреме), 
занимање економски техничар. Кандидати уз пријаву на 
оглас треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију личне карте, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Одлуку о избору кан-
дидата донеће се најдаље у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
веб-страници www.vranjskabanja.co.rs. Кандидати који не 
буду изабрани неће бити посебно обавештени о резулта-
ту огласа. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ које 
издаје НСЗ. Пријаве се подносе лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

АПОТЕКА ВРАЊЕ
17500 Врање, Стефана Првовенчаног 43

Дипломирани фармацеут
на одређено време до 6 месеци, за рад у 

Врањској Бањи

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: да је кандидат 
дипломирани фармацеут, да има пложен стручни испит, да 
је уписан у именик коморе и има лиценцу, да има најмање 
једну годину радног искуства.

Фармацеутски техничар
на одређено време до 6 месеци, за рад у 

Кривој Феји, Корбевцу и Ратају
3 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат фармацеутски техничар, да има 
положен стручни испит, да је уписан у именик коморе, да 
има најмање шест месеци радног искуства.

Медицина
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс кандидати подносе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу. Уз пријаву доставити: кратку биографију, овере-
ну копију дипломе, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце и доказ општих 
услова предвиђених законом.

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

тел. 011/324-88-44

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и планом рада службе, врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наста-
вак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска 
средства, спроводи здравствену заштиту из области мен-
талног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног 
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, прописивање 
препоручене терапије и упућивање на виши ниво здрав-
ствене заштите. У поступку остваривања здравствене 
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни 
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора меди-
цине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује 
пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску 
документацију о здравственом стању пацијента, факту-
рише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне 
способности и упућује на лекарску и инвалидску коми-
сију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје 
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева болести и 
повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за 
координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже 
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. 

Педијатријска сестра
пробни рад

Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из 
домена своје области, припрема и учествује у обављању 
систематских прегледа, обрада рана, фиксациони завој, 
скидање конаца и копчи, фракционално давање серума 
и других лекова, обрада опекотина, давање интравенских 
инекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану 
болесника, узимање бриса из носа и грла, одговорна је за 
правилно вођење медицинске документације, евиденција 
корисника, дневне рекапитулације медицинског рада, 
месечни преглед медицинског рада, пријава заразних 
обољења, пријава хроничних обољења, врши требовање 
и набавку амбулантних лекова и инструмената, контроли-
ше рок трајања лекова и санитетског материјала и контро-
лише хладан ланац лекова, обавља дезинфекцију радног 
простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, 
припрема материјале и инструменте за рад, вођење елек-
тронских картона, фактурисање услуга и утрошак мате-
ријала, ради и остале послове из области своје струке по 
налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одго-
ворној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и 
начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен 
стручне спреме, педијатријска или општи смер, положен 
стручни испит, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 

дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це 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 ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, 
IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно 
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени 
на сајту ДЗ www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV 
спрат.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Специјалиста интерне медицине
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: специјалиста интер-
не медицине, положен стручни и специјалистички испит. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверен препис/фотокопију уверења о поло-
женом стручном и специјалистичком испиту; уверење 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци, након 
положеног стручног испита, на пословима пружања здрав-
ствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Спремач/хигијеничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обаве-
зи да уз пријаву доставе: диплому о завршеној основној 
школи; уверење Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење или потврду о радном 
искуству; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава

2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора 
и материјала потребног за рад у Заводу и на терену; води 
рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, 
недељно, месечно одржавање), а према упутствима про-
извођача; учествује у вођењу прописане документације; 
учествује у изради периодичних извештаја; учествује у 
изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже 
промене уколико постоји потреба за изменом процеса 
рада; води рачуна о правилном руковању медицинским 
отпадом и заштити и очувању животне средине; врши 
пријем 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 Заводу 
и на терену; одређује АБО крвногрупну припадност ДДК 
оријентационом методом на плочици у Заводу и на тере-
ну; врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви 
за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену; бри-
не о ДДК за време и непосредно након давања крви у 
Заводу и на терену; учествује у збрињавању нежељених 
реакција код ДДК у Заводу и на терену; доставља узорке 
узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спро-
водну листу; доставља узете јединице 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; 

за свој рад одговара главном техничару Одељења, глав-
ном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику Служ-
бе, главном техничару завода и директору Завода. 

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње образо-
вање. Додатна знања/испити/радно искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у том звању. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
доставе следећа документа: оригинал или оверену фото-
копију дипломе/уверења о завршеној медицинској школи; 
лабораторијског или општег смера; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију лиценце; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте; кратку биографију (CV); 
доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послода-
вца, фотокопије радне књижице и сл.

Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви, на одређено 

време до 6 месеци

Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних 
давалаца крви у Заводу и на терену; збрињава нежељене 
реакције код давалаца крви; организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном 
раду екипе; учествује у реализацији програма прикупљања 
крви; води прописани здравствену документацију и еви-
денцију; учествује у изради документације ИМС-а; сарађује 
са организаторима акција прикупљања крви и медијима 
на терену; врши мотивацију добровољних давалаца за 
донорске аферезне процедуре; обавља и друге послове из 
делокруга рада Одељења за давалаштво крви; за свој рад 
одговара, шефу Одељења, начелнику Службе и директору 
Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања/испити/радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас доставе следећа документа: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лицен-
це; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотоко-
пију личне карте; кратку биографију (CV); доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије 
радне књижице и сл.

ОСТАЛО: Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода за 
трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве 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.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине специјалиста 
епидемиологије

на одређено радно време (не дуже од 24 
месеца) због повећаног обима послова

Опис послова доктора медицине специјалисте у јавном 
здрављу у Одсеку за обавезне здравствене прегледе 
одређених категорија запослених у Центру за контролу и 
превенцију болести: координира надзор над здравстве-
ним прегледима одређених категорија лица (пријем захте-
ва сачињава анализе и даје стручно мишљење;спроводи 
здравствене прегледе одређених категорија становника 
које подлежу здравственом надзору, у Одсеку и на тере-
ну (анамнеза, клинички преглед, циљана здравствена 
едукација);обавља епидемиолошко испитивање (анке-
та) лица оболелих, експонираних и сумњивих на заразну 
болест;поставља индикације за узорковање болесничког 
материјала за лабораторијске анализе;контролише узоко-
вање за лабораторијске анализе;сачињава обавештења о 
опозиву или забрани рада;обавља епидемиолошко испи-
тивање (анкета) клицоноша, односно носилаца узрочни-
ка заразних болести;пријављује заразне болести односно 
клицоноштва, односно носилаца узрочника заразних боле-
сти; обавља контролне прегледе (респираторно и цревно 
клицоноштво и др) до оздрављења односно обескличења 
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заражених лица;оверава сертификате о извршеним оба-
везним здравственим прегледима, тзв санитарним пре-
гледима (санитарна књижица); обавља епидемиолошку 
обраду и анализа пријава заразним оболења/клицоноша 
заразних болести и пријава лабораторијски утврђених 
узрочника заразних болести; спроводи надзор над радом 
доктора медицине; ради на едукацији лекара на специја-
лизацији, здравствених радника и лекара специјалиста у 
здравственим установама;бави се научно-истраживачким 
радом;учествује у раду комисија, радних група и других 
тела у складу са општим актима Института, по решењу 
директора;обавља и друге сродне послове који су у складу 
са стручном спремом и за које је стекао  одређена знања и 
звања а по налогу непосредног руководиоца.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време (не дуже од 24 месеца), 
због повећаног обима послова

2 извршиоца

Опис послова лабораторијског техничара у дијагности-
ци у Одсеку за копрологију, паразитологију и серолошку 
дијагностику у Центру за микробиологију је следећи: врши 
узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реа-
генсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска 
испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправ-
ности лабораторијске опреме; одржава културе микроор-
ганизама;ради на биохемијским и другим анализаторима; 
изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, 
у складу са номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и установама на више 
нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног 
усавршавања у области лабораторијске технике; стара се о 
апаратима и потрошном материјалу;учествује у евиденцији 
примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми 
и обради података за извештаје; у оквиру смена и дежур-
става ради у свим организационим јединицама на узи-
мању, пријему и обради доспелог материјала и издављњу 
резултата;ради са потенцијално-инфективним биолошким 
материјалима; по потреби ради са пацијентима на пријему 
и узимању материјала за микробиолошке прегледе; одго-
ворно је лице за вођење и контролу евиденције присуства 
запослених у Одсеку; учествује у раду комисија, радних гру-
па и других тела у складу са општим актима Института, по 
решењу директора;обавља и друге сродне послове који су 
у складу са стручном спремом и за које је стекао  одређена 
знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова лабораторијског техничара у дијагностици у 
Одсеку за припрему хранљивих подлога за стерилизацију 
и управљање медицинским отпадом у Центру за микроби-
ологију је следећи: припрема и поставља лабораторијски 
прибор за рад; припрема и разлива хранљиве подлоге, рас-
творе, реагенсе, боје и сл.; организује дистрибуцију подло-
га за потребе лабораторија Центра; стара се о исправност 
лабораторијске опреме и потрошном материјалу;ради на 
узимању биолошких материјала од лабораторијских живо-
тиња и њиховој обради (у овкиру Института и на терену); 
обавља послове у складу са писменим овлашћењем које 
му изда непосредни руководилац а који су везани за сис-
тем менаџмента сагласно захтевима стандарда СРПС ИСО/
ИЕЦ 17025; спроводи активности стручног усаврашавања 
у области лабораторијске технике;учествује у раду коми-
сија, радних група и других тела у складу са општим актима 
Института, по решењу директора;обавља и друге сродне 
послове који су у складу са стручном спремом и за које је 
стекао  одређена знања и звања а по налогу непосредног 
руководиоца.

Службеник за јавне набавке
на одређено време (не дуже од 24 месеца) 

због повећаног обима послова
2 извршиоца

Опис послова службеника за јавне набавке у Одсеку за 
набавку у Служби за правне и економско-финансијске 
послове је следећи: припрема годишњи план јавних набав-
ки, план набавки на које се закон не примењује и план 
контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема 
и контролише податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује и спро-
води јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава 
тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује; контро-
лише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава 
извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, 
према годишњем плану; учествује у поступцима јавних 
набавки као члан комисије; прави план прећења и реали-
зације извршења уговора и прати реализацију препорука 
о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје 

и води евиденције из области свог рада; учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у складу са општим 
актима Института, по решењу директора; обавља и друге 
сродне послове који су у складу са стручном спремом и за 
које је стекао  одређена знања и звања а по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву 
за послове доктора медицине специјалисте у јавном 
здрављу: оверена фотокопија дипломе о стеченом звању 
доктора медицине; оверена фотокопија уверења/потврде о 
положеном стручном испиту; оверена фотокопија дипломе  
о положеном специјалистичком испиту из епидемиологије; 
оверена фотокопија доказа о поседовању лиценце; фото-
копија очитане личне карте; фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних (уколико је дошло до промене презиме-
на); возачке дозволе Б категорије. Документација која 
се доставља уз пријаву за послове лабораторијског 
техничара у дијагностици: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеном средњем образовању здравствене струке 
у трајању од четири године и стеченом звању лаборато-
ријског техничара; оверена фотокопија уверења/потврде 
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија доказа 
о поседовању важеће лиценце; фотокопија очитане личне 
карте; фотокопија возачке дозволе Б категорије; фотоко-
пија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло 
до промене презимена). Документација која се дос-
тавља уз пријаву за послове службеника за јавне 
набавке: оверена фотокопија дипломе о стеченом звању 
дипломираног економисте; оверена фотокопија уверења/
потврде о положеном стручном испиту за службеника за 
јавне набавке; фотокопија очитане личне карте; фотоко-
пија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло 
до промене презимена). У складу са Правилником о изме-
нама и допунама Правилника о организацији и ситемати-
зацији послова у Институту за јавно здравље Војводине 
(бр. 01-40/5 од 28.09.2017). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом предају се на писарницу (соба 53) на 
горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас“ или се 
шаљу путем поште.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Пасјачка 2

тел. 027/324-000

Доктор медицине специјалиста 
ортопедије са трауматологијом

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из ортопедије са 
трауматологијом, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из ортопедије са трауматологијом, у скла-
ду са Правилником о специјализацијама и ужим специјали-
зацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
положен стручни испит; положен специјалистички испит из 
области ортопедије са трауматологијом; лиценца.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографију, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о положеном специјалистичком 
испиту из области ортопедије са трауматологијом; оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум издавања 
не старији од 6 месеци; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), датум издавања 
не старији од 6 месеци;

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски 
и гинеколошко-акушерски; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце издате од надлежне коморе; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум издавања не 
старији од 6 месеци; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), датум издавања 
не старији од 6 месеци.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

5 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири 
године здравствене струке, смер општи, педијатријски 
и гинеколошко-акушерски; положен стручни испит, 
лиценца.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски 
и гинеколошко-акушерски; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце издате од надлежне коморе; уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум издавања не 
старији од 6 месеци; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), датум издавања 
не старији од 6 месеци.

Возач санитетског возила
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од најмање три 
године; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Доставити: пријаву са кратком биографију, адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеној средњој школи; оверену фотоко-
пију возачке дозволе Б категорије; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење ПУ), датум издавања не старији од 
6 месеци; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда), датум издавања не старији 
од 6 месеци.

Помоћни радник
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са кратком биогра-
фију, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о завршеној основној школи; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум издавања 
не старији од 6 месеци; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), датум издавања 
не старији од 6 месеци.

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
пробни рад од 3 месеца

5 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву са кратком био-
графију, адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе (уверења) о завршеној основној школи; 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење ПУ), датум 
издавања не старији од 6 месеци; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), 
датум издавања не старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Оглас ће бити 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС и 
веб-сајту Опште болнице Прокупље. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве дос-
тављати на адресу: Општа болница „Др Алекса Савић” 
Прокупље, Одељење за правне послове, 18400 Про-
купље, Пасјачка 2 или лично доставити у писарницу 
Опште болнице.

Медицина
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AVE PHARMACEUTICAL DOO
Београд - Вождовац, Устаничка 17

тел. 062/247-343

Стручни сарадник
место рада Ужице и околина

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, 
технолог или доктор стоматологије, познавање рада на 
рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије, рад-
но искуство је небитно. Достављање радних биографија 
на e-mail: ana.stojanovski@avepharmaceutical.com. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана. Лице за контакт: Ана 
Стојановски.

ZU APOTEKA “FILLY FARM”
Велика Плана, Милоша Великог бб

тел. 063/417-504
e-mail: bojanas@fillufarm.rs

Фармацеутски техничар у сектору 
апотека

на одређено време, место рада у Пожеги
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски тех-
ничар, потребно је 6 месеци радног искуства и положен 
стручни испит за здравствене раднике. Пријављивање кан-
дидата на контакт телефон: 063/417-504.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

e-mail: dznbgd©eunet.rs

Спремач/спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са биографијом и неовереном фотокопијом 
докумената којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, предају се преко писарнице ДЗ, соба број 3, на трећем 
спрату у Булевару маршала Толбухина 30. Изабрани канди-
дат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

e-mail: dznbgd©eunet.rs

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу

4 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар; поло-
жен специјалистички испит; радно искуство најмање 3 
године и 6 месеци у звању доктора медицине. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Пријаве са биографијом и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, предају се преко писарнице ДЗ, соба број 
3, на трећем спрату у Булевару маршала Толбухина 30. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

MEDIALL DOO
Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 46
e-mail: laboratorije©mediall.rs

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња, виша или 
струковна школа; стручни испит и лиценца за рад у здрав-
ству; радно искуство пожељно. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана. Кандидати своје радне биографије могу послати 
на имејл адресу: laboratorije©mediall.rs

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

тел. 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 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
фотокопије: личне карте, дипломе о завршеној школи, 
возачке дозволе, радне књижице или други доказ о рад-
ном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потвр-
да 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 прије-
му, (претходно искуство о раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се примају, потврду да се против 
лица не води судски поступак и потврду о неосуђиваности.

Спремачица
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство 6 месеци. Кан-
дидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са 
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове на 
које се прима, потврда да се против лица не води судски 
поступак као и потврду о неосуђиваности.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу: Специјална болница за церебрал-
ну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије
у Служби за анестезиологију са 

реаниматологијом и интензивном терапијом

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из одређених грана меди-
цине, у складу са правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравстве-
них сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички 
испит, најмање три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
интерне медицине

у Клиници за интерне болести, КО за 
кардиоваскуларне болести, Одсек инвазивне 

кардиологије

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, на основним сту-

дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из одређених грана меди-
цине, у складу са правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички испит

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова кандидати су 
обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад- лиценце издате од стране надлежне 
коморе (или решење надлежне коморе о постојању усло-
ва за издавање лиценце), оригинал и оверене фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уго-
вори или други акти којима се доказује на којим пословима 
, са којом стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство). Пријаве слати у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”, на адресу: Клинич-
ко болнички вентар Звездара, 11000 Београд, Димитрија 
Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради пријема у рад-
ни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. Кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, стручни испит, спе-
цијалистички испит из неурологије и лиценца.

Виши радиолошки техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама 
првог степена од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године до 10.09.2005. 
године, стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог 

на рад
2 извршиоца

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

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама 
првог степена од 10.9.2005. године или на студијама у 
трајању до три године до 10.9.2005. године, знање рада на 
рачунару, најмање три године радног искуства.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
УСЛОВИ: средње образовање.

Помоћни радник на нези болесника
УСЛОВИ: основно образовање.

Портир
на одређено време до повратка запосленог са 

неплаћеног одсуства са рада

УСЛОВИ: средње образовање.

Медицина
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и 
следећу документацију у фотокопији: диплома о завршеној 
траженој школи, уверење о положеном траженом струч-
ном испиту, лиценца издата од надлежног органа, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
новинама „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, 
Немањина 2. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50 52 73

Фармацеутски техничар
(средња стручна спрема), на одређено време 

од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Виши медицински техничар - општи 
смер

на одређено време од 12 месеци, пробни рад 
од 3 месеца
4 извршиоца

Медицински техничар општег смера
(средња стручна спрема) на одређено време 

од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца
48 извршилаца

Медицински техничар - 
лабораторијски смер

(средња стручна спрема) на одређено време 
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца

9 извршилаца

Медицински техничар - 
педијатријски смер

(средња стручна спрема) на одређено време 
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца

9 извршилаца

Медицински техничар - 
гинеколошко-акушерски смер

(средња стручна спрема) на одређено време 
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) 
и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних места Клинич-
ког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о поло-
женом стручном испиту; сведочанства за сваки разред 
средње школе са средњом школском спремом; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом; кандидати који имају радно искуство након 
положеног стручног испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) потребно је да доставе доказ/потврду о рад-
ном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези 
да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било 
да конкуришу на једно радно место или на више радних 
места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас обја-
вити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, 

путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон 034 50 52 73. 
Пријаве се подносе лично затвореној коверти преко писар-
нице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА 
“ОЛУШКИ”

21000 Нови Сад, Каће Дејановић 4
тел. 021/400-880

e-mail: ilicoluski@gmail.com

Стоматолошка сестра
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен, стоматолошка сестра; пробни рад 
6 месеци, рад у сменама; основна информатичка обука; 
енглески језик - средњи ниво; положен стручни испит. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок 
за пријаву до 30.04.2018.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА 
“ЛУКА”

21000 Нови Сад
Булевар Сободана Јовановића 16/I

тел. 021/402-188

Стоматолог
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор стоматологије; основна 
информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 20.04.2018.

     
     Индустрија и грађевинарство

STEELPAN DOO
26000 Панчево, Утве Златокриле 9

тел. 069/1154-575
email: steelpandoo@gmail.com

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер/
мастер инжењер машинства; возачка дозвола Б категорије; 
обука за AutoCAD (све верзије и сви нивои); енглески језик 
- средњи ниво. Трајање конкурса до 30.06.2018. Јављање 
кандидата на телефон 069/1154-575, лице за контакт Ана 
Недић.

„ХЕКТОР“ ДОО ИНЂИЈА
22320 Инђија, Краља Петра I бб

тел. 022/552-743

Машински инжењер - производно 
машинство

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: машински инжењер, познавање програма 
AutoCAD, познавање програмирања, контроле и рада на 
ЦНЦ машинама и обрадним центрима; радно искуство је 
пожељно али не и обавезно. Послодавац сноси трошкове 
превоза, а постоји и могућност обезбеђивања смештаја. 
Кандидати могу да пошаљу радне биографије на имејл 
послодавца: j.ivanis@mts.rs или да се јаве на телефон 
022/552-743. Рок за слање пријава је 30.04.2018.

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 овлашће-
ног интерног ревизора; 5 година радног искуства у привре-
ди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на контакт телефон, лице за контакт: Александар Галић.

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 траженом 
занимању минимум 36 месеци; пожељна возачка 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, монтажа 
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 повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз од 
смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени пре-
гледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. 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, организа-
ција градње, организација градилишта, брига о терминима 
извођења; самостална израда статичких прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спре-
ме; радно искуство у траженом занимању, минимум 60 
месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office 
пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола Б 
категорије; обавезно знање немачког језика - виши ниво.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
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 попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла, лице за контакт: 
Нина Јанкелић.

Медицина / Индустрија и грађевинарство 
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ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 
„БЕОГРАД“

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на 
територији Републике Србије

рад ван радног односа - привремени и 
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III - V степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; 
радно искуство 2 године.

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2 
године.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена без-
бедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни 
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз 
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи 
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл адресе 
доставити радну биографију.

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник
пробни рад 1 месец, на одређено време од 12 

месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, 6 месеци радног 
искуства на наведеним пословима.

Зидар
пробни рад 1 месец, на одређено време од 12 

месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Тесар
пробни рад 1 месец, на одређено време од 12 

месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Армирач
пробни рад 1 месец, на одређено време од 12 

месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

ОСТАЛО: место рада: Београд - Врачар. Обезбеђена исхра-
на, обезбеђен смештај, радно место са повећаним ризиком. 
Потребно лекарско уверење о здравственој способности. 
Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведене телефоне, особи за контакт 
(Весна Арсић) или да доставе радну биографију на имејл 
послодавца. 

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд

тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у Републици 

Србији, након тога упућивање запослених на 
привремени рад у СР Немачку

50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинста-
лација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; 
радно искуство: небитно. Теренски рад, обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, осмочасовно радно 
време. Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве на телефон послодавца. 

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72

тел. 069/250-29-45
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар
на одређено време 3 месеца

Опис посла: обрада главе мотора на стругу.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар, мета-
логлодач, машинбравар; радно искуство: 5 година; основ-
но знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или 
послати радну биографију на горенаведени имејл, лице за 
контакт: Милена Тица.

КАМЕНИ АГРЕГАТИ “ПРЕТОКЕ”
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 71
тел. 064/83-46-242

e-mail: marija.knezevic@mbamiljkovic.co.rs

Возач
на одређено време 12 месеци,

место рада Претоке/Кнић
15 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV или VI степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; возачка дозвола Б, Д и Ц категорије - обавез-
но поседовање; пожељно 2 године искуства у грађевинској 
индустрији. Добра координација и оријентација у простору, 
пажљивост у саобраћају, висок ниво одговорности, концен-
трације и толеранције.

Руковалац багером
на одређено време 12 месеци, место рада 

Претоке/Кнић
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; пожељно искуство 2 године у грађевин-
ској индустрији на грађевинским машинама; поседовање 
возачке дозволе Б категорије - обавезно; познавање рада 
на грађевинским машинама (стручни испит). Пробни рад до 
3 месеца. 

Руковалац на утоваривачу
на одређено време 12 месеци, место рада 

Претоке/Кнић
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно искуство 2 године у грађевинској 
индустрији на грађевинским машинама; радно искуство у 
занимању; возачка дозвола Б категорије; познавање рада 
на грађевинским машинама; положен стручни испит. Проб-
ни рад до 3 месеца.

Руковалац браварске струке
на одређено време 12 месеци, место рада 

Претоке/Кнић
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно искуство 2 године у грађевинској 
индустрији; познавање рада на грађевинским машинама; 
возачка дозвола Б категорије; положен стручни испит или 
лиценца. Пробни рад до 3 месеца.

Машински инжењер
на одређено време 12 месеци, место рада 

Претоке/Кнић
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, машински 
инжењер; пожељно искуство 2 године у грађевинској 
индустрији; познавање рада на грађевинским машинама 
(положен стручни испит); возачка дозвола Б категорије. 
Пробни рад до 3 месеца.

Руковалац на дробиличном 
постројењу

на одређено време 12 месеци, место рада 
Претоке/Кнић
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или VI степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно искуство 2 године у грађевинској 
индустрији на дробиличном постројењу; положен стручни 
испит; поседовање возачке дозволе Б категорије - обавез-
но. Добра координација и оријентација у простору, пажљи-
вост приликом руковања машином, висок ниво одговорнос-
ти, концентрације и толеранције. Пробни рад до 3 месеца.

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Радно место са повећа-
ним ризиком. Кандидати своју радну биографију могу 
доставити на имејл: marija.knezevic@mbamiljkovic.co.rs или 
позвати на контакт телефон: 064/8346-242, најкасније до 
02.05.2018. године.

МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО 
25230 Кула, Врбаски пут бб

тел. 062/8023-930

Руководилац Службе набавке и 
логистике

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, машински инжењер, 
машински инжењер - конструктор; IV степен стручне спре-
ме, машински техничар - конструктор; возачка дозвола Б 
категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Оутлоок); енглески језик - почетни ниво.

Инжењер техничке припреме - 
пројектант

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, машински инжењер, 
машински инжењер - конструктор; IV степен стручне спре-
ме машински техничар - конструктор; обука за AutoCAD 
(све верзије и сви нивои); енглески језик - почетни ниво.

Возач
на одређено време

2 извршиоца

Индустрија и грађевинарство
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, Б, Ц и Е кате-
горије.

Кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар. Рад у сменама.

Домар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сменама, 
ноћни рад.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење: поштом, на e-mail: 
office@metalopromet.co.rs. Контакт телефон 025/723-266. 
Достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву: 
до попуне.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
„ЖИТОСРЕМ“ ИНЂИЈА

22320 Инђија, Војводе Путника 2
тел. 022/561-152

Технолог
за рад у млину, на одређено време до годину 

дана

Опис послова: припрема план пријема пшенице у млину, на 
основу техничких могућности млина израђује дијаграм мли-
на, а на основу технолошких вредности сировина израђује 
технолошку карту пшенице за мељаву ради стандардиза-
ције производа, одговоран је за квалитет млинских произ-
вода и за разврставање истих у силосу за брашно, заједно 
са лабораторијском службом предузима одговарајуће мере 
у вези технолошке припреме и прераде пшенице.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен технолош-
ки или пољопривредни факултет, прехрамбени смер; рад-
но искуство: 3 године на пословима пријема, складиштења 
и прераде пшенице.

ОСТАЛО: Пријаве о испуњавању услова кандидати могу 
доставити на имејл: info@zitosrem.rs или путем поште на 
горенаведену адресу. Рок трајања огласа: 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. За све додатне 
информације можете се обратити на телефон 022/561-152 
(Боро Косановић).

БАЛКАНИА ЛТД ДОО
15220 Коцељева, Јована Цвијића 29а

Директор
Опис послова: руководи пословањем; спроводи пословну 
политику предузећа; одговара за законитост рада; прати 
кретања на тржишту из делатности предузећа; заступа и 
представља пред трећим лицима, државним органима и 
установама у складу са овлашћењима; уговара послове и 
закључује уговоре; стара се о реализацији уговора; врши 
контролу извршења текућих послова; врши избор свих 
запослених и одлучује о појединачним правима, обавеза-
ма и одговорностима запослених сагласно важећим пропи-
сима и актима предузећа; координира са другим правним 
субјектима и институцијама; одговара Скупштини преду-
зећа за успешност пословања и руковођења целокупним 
радом предузећа; доноси правилник о организацији и сис-
тематизацији послова, правилник о раду и друге потребне 
правилнике; обавља и све друге послове у складу са одлу-
кама Скупштине предузећа, за свој рад одговара Скупшти-
ни предузећа.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 5 година радног 
искуства на пословима организације укупног пословања 
предузећа, организације производње или финансијског 
пословања у предузећима са минимум 50 радника; оба-
везно знање енглеског са могућношћу усмене и писмене 
комуникације, пожељно знање још неког страног језика. 
Потребни докази: диплома о завршеној стручној спре-
ми, доказ о радном искуству, извештај о психолошком 
тестирању о подобности за руководеће место, CV. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања 
конкурса.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Пантелејска 58

e-mail: prijava.serbia@olimpias.rs

Млађи референт хронотехнике у 
производњи

Опис посла: верификација и контрола времена производ-
них процеса; управљање и састављање извештаја о про-
изводним фазама; контрола норматива и утрошака мате-
ријала; обавештавање надређеног о резултатима анализе 
из сопственог поља рада; обављање других послова на 
захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме економске 
струке; напредно знање Microsoft Office пакета.

Оператер у конфекцији
5 извршилаца

Опис посла: учествовање у процесу производње предвиђе-
ног за његов тим; обављање послова шивења у складу са 
процесима производње и предвиђеним стандардима ефи-
касности; обављање припреме и умножавања кројева за 
шивење; рад у складу са дефинисаним распоредом про-
изводне линије и поделом људства у линији; постизање 
захтеване норме у складу са процесом планирања произ-
водње; надзирање и преузимање контроле над шивењем, 
кројењем и пеглањем делова одеће и одевних детаља; 
коришћење машина и опреме одговорно и ефикасно; 
обављање других послова на захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Оператер у бојачници текстила
5 извршилаца

Опис посла: утовар/истовар материјала из/у машине 
одељења; праћење и контрола циклуса бојења са циљем 
завршавања програма који је назначен од софтвера и/или 
од шефа бојачнице; мерити и додавати хемикалије на осно-
ву упутстава добијених од софтвера и/или шефа бојачни-
це; обављање других послова на захтев претпостављеног.

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД
31205 Севојно, Првомајска бб

e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Инжењер у електросектору
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани електро инжењер, смер: електро-
техника или телекомуникације, без обзира на радно иску-
ство, возачка дозвола Б категорије, страни језик: енглески, 
рачунарске вештине: EPLAN Electric, Autocad, Ms Office, опе-
ративни систем Windows и Linux.

Геометар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме - геодезија, 
радно искуство - најмање једна година на истим или слич-
ним пословима, возачка дозвола Б категорије, познавање 
рада на рачунару.

Возач теретног возила
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме саобраћајног 
смера, са поседовањем возачке дозволе - категорије: Б ,Ц, 
Е, Д, радно искуство на истим или сличним пословима у 
трајању од најмање једне године.

Руковалац грађевинских машина
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, саобраћајног смера, 
радно искуство на истим или сличним пословима у трајању 
од најмање једне године.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
на имејл: office@mppjedinstvo.co.rs. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана оглашавања.      

         Саобраћај и везе
 

„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 искуство 
12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, 
ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послода-
вцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на наведени број телефона, лице за 
контакт: Бобан Шапоњић.

„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 искуство у 
траженом занимању - минимум 6 месеци; 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 искуство у 
траженом занимању - минимум 6 месеци; положен испит 
за морнара.

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким пловним 
објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у 
траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руко-
валац 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 искуство 
у траженом занимању; овлашћење за заповедника брода 
врсте А.

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

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе 
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МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: 
Владета Радосављевић или доставити радне биографије 
путем имејла.

„ГУМИНС” ДОО
21000 Нови Сад

Пут Новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/442-332

e-mail: office@gumins.co.rs

Возач
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; возачка 
дозвола Ц и Е категорије. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон и мејл. Рок за пријаву до 02.05.2018.

„МС МЕТАЛ СИСТЕМ“ ДОО
36000 Краљево, Цветке

тел. 036/852-153, 852-154

Возач Ц категорије
на одређено време

УСЛОВИ: минимум 1 година радног искуства. Пробни рад. 
Контакт особа: Зора Симовић. Звати лично на горенаведе-
не бројеве телефона.

РЕНАТО ИКЕЉИЋ ПР 
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ 

ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА, ПЛУТЕ, 
СЛАМЕ И ПРУЋА

26300 Вршац, Трг победе 7

Возач
пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије; почетни ниво енглеског језика, 12 месеци рад-
ног искуства. Пријаве слати мејлом: zajedozavrsac@outlook.
com. Рок за пријављивање 01.05.2018. године.

      Здравство и социјална заштита

„BELEKOS TIE” DOO
Београд - Врачар, Бокељска 7

Домар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство није 
битно. Рад ван просторија послодавца и рад у сменама.

Геронтодомаћица
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, лиценца за 
обављање послова геронтодомаћице и возачка дозвола Б 
категорије; радно искуство није битно. Теренски рад и рад 
у сменама.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 30.04.2018. године. Потреб-
но је да се кандидати јаве на телефон 011/400-2635 или 
пошаљу своје радне биографије на имејл: radisav.potezica@
belekos.rs.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
Београд - Звездара, Цветанова ћуприја 111в

тел. 063/273-293

1. Сарадник/ица медицинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, без обзира 
на смер.

2. Неговатељ/ица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити путем телефона, 
контакт особа: Славко Данев. Рок трајања конкурса: 15 
дана.

Једини приватни, савремено опремљени логопедски каби-
нет у Краљеву. Тим сачињен од младих експерата, лого-
педа, психолога и психијатра, који су са великом љубављу 
и огромним знањем посвећени развоју детета. Радимо 
са децом и одраслима са поремећајима говора, читања, 
писања, као и са социјалним и емоционалним поремећаји-
ма. Желимо да се нашем тиму придружи

Дипломирани дефектолог - логопед
са или без искуства

Опис посла: на позицији логопеда - сарадника у кабине-
ту ЛогоСан; са тимом стручњака учествује у изради плана 
третмана и спровођењу истог код претежно деце предш-
колског узраста са различитим спектром говорних и развој-
них поремећаја.

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед; љубазност 
и професионална комуникација као и жеља за сталним 
усавршавањем; искуство у раду са децом је предност. 
Нудимо: компетитивну плату, квалитетно радно окружење, 
стални радни однос. Изабрани кандидат ће бити обучен за 
рад на дигиталном логопедском сету Бехрингер. Пружа-
мо подршку у решавању питања становања за кандидате 
ван територије Краљева или обезбеђујемо месечне путне 
трошкове. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу CV 
на мејл адресу: jovanovic@post.bgu.ac.il. Свим кандидатима 
ће бити одговорено у року од 2 недеље.

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 просторијама Герон-
толошког центра, а по потреби и у ванинституционалној 
заштити. У просторијама Геронтолошког центра рад је 
организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционал-
на заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно 
време од понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронто-
лошки центар не обезбеђује смештај за запослене. Устано-
ва обезбеђује аутобуску карту на име путних трошкова за 
градске и приградске месне заједнице унутар града Субо-
тице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: Биљана 
Броћиловић.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, 
положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: 
Милица Биоленчек.

Саобраћај и везе / Здравство и социјална заштита

Посао се не чека, посао се тражи
Школа је знање,
посао је занат
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БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

e-mail: osvd@eunet.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017), и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука - у 
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 

да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или 
психолога; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има лиценцу 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); доказ о разултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Министар бира директора у року од 30 дана од дана 
пријема документације коју му је доставио Школски одбор 
и доноси решење о његовом именовању, о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на адресу 
школе, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 011/3086-971.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Др Суботића 8
тел. 011/36-36-321, 36-36-320

1) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хемија у медицини
на одређено време од 5 година

2) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Микробиологија
на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 5 година

4) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Психијатрија
на одређено време од 5 година

5) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Офталмологија
на одређено време од 5 година

6) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

7) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(реуматологија)

на одређено време од 5 година

8) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

9) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 5 година

10) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од 5 година

11) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ 1: завршен природно-математички факултет 
или хемијски факултет, VIII степен стручне спреме, општи 
и посебни услови предвиђени Законом о високом образо-
вању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

УСЛОВИ 2-11: завршен медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на Кли-
ници која је наставна база Медицинског факултета у Бео-
граду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског 
факултета и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду) подносе се Писарници Медицинског 
факултета, Др Суботића 8, у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Др Суботића 8
тел. 011/36-36-321, 36-36-320

1) Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

2) Наставник за избор у звање 
ванредног професора  за ужу научну 

област Судска медицина
на одређено време од 5 година

3) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

4) Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

5) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време од 5 година

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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6) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

7) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

8) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

9) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

10) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Офталмологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

11) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

5 извршиоца

12) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време од 5 година

5 извршиоца

13) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (алергологија)
на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у 
звање доцента за ужу научну 

област Интерна медицина 
(ендокринологија)

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

15) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

16) Наставник за избор у 
звање доцента за ужу научну 

област Интерна медицина 
(гастроентерологија)

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

17) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (хематологија)
на одређено време од 5 година

18) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (нефрологија)
на одређено време од 5 година

19) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Интерна медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

20) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(анестезиологија са 
реаниматологијом)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

21) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија)

на одређено време од 5 година

22) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија - васкуларна 

хирургија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

23) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(урологија)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

24) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(ортопедија)

на одређено време од 5 година

25) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(дечја хирургија)

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

26) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(пластична хирургија)

на одређено време од 5 година

27) Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Хирургија са анестезиологијом 
(грудна хирургија)

на одређено време од 5 година

28) Сарадник у настави за ужу 
научну област Анатомија
на одређено време од 1 године

29) Сарадник у настави за ужу 
научну област Хумана генетика

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

30) Сарадник у настави за ужу 
научну област Статистика и 
информатика у медицини
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ 1-27: завршен медицински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду.

УСЛОВИ 28-30: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени 
Законом о високом образовању и Статутом Медицинског 
факултета у Београду

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке 
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клини-
ци која је наставна база Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова 
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду) 
подносе се Писарници Медицинског факултета, Др Субо-
тића 8, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање за наставни-
ка ове врсте школе и подручја рада Машинство и обрада 
метала и Саобраћај, за педагога и психолога, стечено: 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, у ком случају лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима; 3) да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 6) дозвола за рад наставника и стручног 
сарадника; 7) обука и положен испит за директора устано-
ве; 8) најмање осам година рада у установи образовања и 
васпитања на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 9) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, 
цени се и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника). Узеће се 
у обзир да није донет подзаконски акт о програму обуке и 
полагању испита за директора установе, а изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, биће дужан је 
да га положи у законском року. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за директора достављају се 
следећи докази: диплома о стеченом високом образовању 
(оверене фотокопије 2 примерка); уверење о дозволи за 
рад наставника и стручног сарадника - лиценца односно 
уверење о положеном стручном испиту за наставника или 
стручног сарадника (оверене фотокопије 2 примерка); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал и ове-
рена фотокопија) не старије од 6 месеци; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал и оверена фотокопија) не старије 
од 6 месеци; потврда о најмање осам година рада у уста-
нови образовања и васпитања на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал 2 примерка); биографски подаци са прегледом 
кретања у служби (1 примерак); докази о организаторским 
и другим квалитетима неопходним за обављање послова 
директора (оригинал или оверена фотокопија 1 примерак); 
доказ од суда да против лица није покренута истрага нити 
подигнута оптужница за кривична дела наведена у тачки 
3) Услова за обављање дужности директора из надлеж-
ности суда не старији од 6 месеци (оригинал и оверена 
фотокопија); доказ из казнене евиденције од Министарства 
унутрашњих послова за кривична дела наведена у тачки 3) 
услова за обављање дужности директора не старији од 6 
месеци (оригинал и оверена фотокопија); доказ од суда да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за привред-
ни преступ за вршење делатности не старији од 6 месеци 
(оригинал и оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно - васпитни рад; доказ 
је диплома о стеченом одговарајућем високом образовању 
на српском језику; потврду одговарајуће високошкол-
ске установе обавезни су да доставе само кандидати који 
одговарајуће високо образовање нису стекли на српском 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4118.04.2018. |  Број 773 |   

језику (оверенe фотокопијe 2 примерка); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника уколико је вршен стручно-педагошки 
надзор (оверене фотокопије 2 примерка); лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, уколико постоје (оверене 
фотокопије  2 примерка); извод из матичне књиге рођених 
не старији од 6 месеци (оригинал и оверена фотокопија). 
Фотокопије треба да буду оверене од јавног бележника. 
Рок за подношење пријаве са потребном документацијом је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати разматрање. Пријавa 
са потребном документацијом доставља се у затвореној 
коверти  са назнаком „Конкурс за избор директора“ на 
адресу: Ваздухопловна академија, 11106 Београд, Булевар 
војводе Бојовића 2, препорученом поштом или непосред-
но у секретаријат Ваздухопловне академије, сваког радног 
дана од 11.00 до 16.00 часова. Ваздухопловна академија ће 
о избору и именовању директора у писаној форми обавес-
тити лица која су се пријавила на конкурс у року од 7 дана 
од дана достављања решења министра просвете, науке и 
технолошког развоја. Телефон за информације: секретар 
011/218-2956.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Организација 

полиције за наставни предмет 
Организација и тактика полиције

на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије, криминалистичко-по-
лицијска академија, полицијска академија, правни факул-
тет, војна академија или факултет безбедности, стечен 
академски назив магистра или најмање стручни назив 
специјалисте академских студија из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
криминалистичко-полицијских и 

безбедносних вештина
на период од 4 године

УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко-полицијске и 
безбедносне вештине, стечено високо образовање - мас-
тер, објављени стручни радови у одговарајућој области и 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 88/17), Стату-
та и Правилника о поступку и условима за избор у звања 
наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: 
биографију, уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; уверење да против њега 
није покренут кривични поступак, нити истрага (које није 
старије од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој 
стручној спреми; диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем стручном, академском односно научном називу; 
списак научних и стручних радова, као и по један примерак 
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима 
о стеченом образовању достављају се на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних 
доказа неће се разматрати.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач, област Медицина, ужа 
научна област Медицина рада

на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специја-
лизација из области медицине рада, искуство у настави 3 
године.

Предавач, област Медицина, ужа 
научна област Епидемиологија

на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специја-
лизација из области епидемиологије, искуство у настави 
3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са био-
графијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилози-
ма којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 
радника, за рад у издвојеном одељењу 

Баћевац

Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутног 

радника, за рад у матичној школи

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника, за рад у матичној школи и 
издвојеним одељењима Велики Борак и 

Бождаревац

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника, за рад у матичној школи

Наставник биологије и Чувара 
природе

на одређено време до повратка одсутног 
радника, за рад у матичној школи, са 20% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС, 88/17). Уз пријаву кан-
дидати прилажу доказе предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: оверну фото-
копију дипломе, уверење суда да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одизимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству РС. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кан-
дидати потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом са званичне интернет странице 
Министарства просвете достављају установи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

1) Ванредни професор за ужу научну 
област Моделирање и менаџмент у 

геодезији
на одређено време од 5 година

2) Ванредни професор за ужу научну 
област Грађевински материјали, 

технологија бетона и испитивање 
конструкција

на одређено време од 5 година

3) Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од 5 година

4) Доцент за ужу научну област 
Механика нестишљивих флуида и 

хидраулика
на одређено време од 5 година

5) Доцент за ужу научну област 
Бетонске конструкције

на одређено време од 5 година

6) Доцент за ужу научну област 
Техничка физика, физичка 

електроника и грађевинска физика
на одређено време од 5 година

7) Асистент - студент докторских 
стуција, за ужу научну област 

Бетонске конструкције
на одређено време од 3 године

8) Асистент - студент докторских 
студија, за уже научне области 

Планирање и пројектовање 
путева и аеродрома и Планирање 

и пројектовање градских 
саобраћајница

на одређено време од 3 године

ОПШТИ УСЛОВИ: радна места 1, 2, 3, 4, 5, 6: VIII сте-
пен стручне спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада; радна места7, 8: VII/1 сте-
пен стручне спреме из уже научне области за коју се бира 
(студент докторских студија), у складу са члана 84 став 1 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17). 
Остали услови: Кандидати поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Универзитета у Београду и Стату-
та Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и 
других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада  25

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1. има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње школе из под-
ручја рада машинство и обрада метала, пољопривреда, 
производња и прерада хране и економија, право и адми-
нистрација, за педагога и психолога стечено: - на сту-
дијама 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 предме-
та; - студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,  тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама 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 мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2. има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3. има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. 
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 
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у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6. није осуђивано 
правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен 
Законом о основама система образовања и васпитања; 7. 
има држављанство Републике Србије; 8. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Директор се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
у два примерка: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, доказ о 
држављанству, доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом  за кривично 
дело, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ утврђен Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, доказ да се против њега не 
води кривични поступак, потврду о радном стажу, доказ о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), доказ о резултату 
стручно-педагошког надозора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника), биографски подаци са прегледом 
кретања у служби. Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. Сви наведе-
ни докази саставни су део пријаве за конкурс, морају бити 
оверени и не могу бити старији од шест месеци. Пријава 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставља се на адресу Техничке школе „Змај“, 
Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Нови Београд, Јурија Гагарина 195
тел. 011/2158-638

Професор српског језика
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
српског језика може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: поседује одговарајуће образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не;  поседује психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. попуњен пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, са одштампаним 
пријавним формуларом, 2. доказ о држављанству Републи-

ке Србије (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених), 3. оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 4. оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита), 5. доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору канди-
дата доноси Конкурсна комисија након обављеног разго-
вора са кандидатима који испољавају прописане услове и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба 
послати на адресу: Јурија Гагарина 195, Нови Београд. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 011/2158-638.

ПУ “ШУМИЦЕ”
11000 Београд, Војводе Тозе 8а

тел. 064/992-6882

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра 
- васпитач. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу 
пријаву на e-mail: vrticjaslesumice@gmail.com или да се јаве 
на контакт телефон 064/992-6882. Конкурс остаје отворен 
до попуне радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Ванредни професор за ужу научну 
област Међународна безбедност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, односно докторат наука из уже научне области за 
коју се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17), Стату-
том Универзитета у Београду и Факултета политичких нау-
ка за избор у звање ванредног професора и Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Београ-
ду” бр. 192 од 01. јула 2016. године, 195 од 22.09.2016. год., 
бр. 197 од 20.03.2017. год., 21.06.2017. год. и од 15.11.2017. 
године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, оверен препис диплома и додатака 
диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа сту-
дија, очитана/копија личне карте кандидата, списак науч-
них и стручних радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима) доставити на адресу 
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану 
изјаву о изворности која је у електронском облику доступна 
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/ 3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Страни језици - француски 

језик
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија заврши-
ло са просечном оценом најмање 8, односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука;има научне, 
односно стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама; више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат 
студија,патент оригинални метод, и сл.), односно руко-
вођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима; има 

и већи број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима; објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, оства-
рени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету; учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама и способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Софтверско инжењерство

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Маркетинг, односи 

с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације

са 20% радног времена, на одређено време 
од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Логистика квалитета

са 10% радног времена, на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској уста-
нови, има научни назив доктора наука; има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама; има и више научних радова 
од значаја за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат сту-
дија, патент оригинални 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; способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Страни 
језици - енглески језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање осам (8), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора наука; научни, 
односно стручни радови објављени у научним часописима 
или зборницима,са рецензијама и способност за наставни 
рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Математичке методе у менаџменту и 

информатици
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је 
сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. Уз 
пријаву приложити: диплому о завршеним претходним сте-
пенима студија са просечном оценом или о стеченом ака-
демском називу магистра; потврду о уписаним докторским 
студијама; за студенте са завршеним магистарским студија-
ма - потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и саме радове.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Унивезитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету. Сви прилози достављају се у електрон-
ској форми на ЦД-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање “ Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Информатика
на одређено време, изборни период од 3 

године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике или дипломирани инжењер 
организационих наука или дипломирани математичар са 
уписаним докторским академским студијама из области: 
електротехничко и рачунарско инжењерство (звање: док-
тор наука- електротехнике и рачунарства, доктор наука 
- софтверско инжењерство, доктор наука информационе 
технологије и системи); или организационих наука (звање 
доктор наука - информациони системи) или рачунарских 
наука (звање: доктор наука - рачунарске науке). Остали 
услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута 
Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неоп-
ходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, копиране научних и стручних 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 
75 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиден-
ција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису 
и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

“ВИДОВДАН”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/422-490

Директор
на период од 4 годиие

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: на основу члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања кан-
дидат мора да има одговарајуће високо образовање за 
наставника, васпитача или стручног сарадника - стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; посе-
довање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); обука и положен испит за директора; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне 
здравствене установе); најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; поседовање држављанства 
Републике Србије; да лице није осуђивано 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 родоскрвнуће, 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; знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, а 
кандидати који су високо образовање стекли по пропи-
сима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. 
године подносе фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; потврду да кандидат 
има најмање осам година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда садржи податак о радном стажу и 
пословима које је лице обављало и издаје је установа у 
којој ради; ако кандидат није у радном односу потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања - оригинал); оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања (доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање); овере-
ну фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - дос-
тављају лица која су претходно обављала дужност дирек-
тора; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) или потписану изјаву кандидата да није имао 
стручно-педагошки надзор у раду, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу; преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно) и доказе о 
својим стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Фотокопије доказа које се подносе при конку-
рисању за избор директора школе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техн. развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Својеручно пот-
писане пријаве са потребном документацијом достављају 
се на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Министар ће у року од 30 дана од дана пријема 
документације извршити избор директора школе и доне-
ти решење о његовом именовању, о чему ће школа оба-
вестити лица која су се пријавила на конкурс. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона 030/422-490.

ОШ ВУК КАРАЏИЋ
19206 Велики Извор

Помоћни радник - спремач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17); одговарајуће 
образовање, основно; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-

ног лица, напуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлеж-
ног органа унутрашњих послова. Уверење о здравственој 
способности кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу 
на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Прија-
ве достављати на адресу ОШ „Вук Караџић“, 19206 Велики 
Извор, Изворски пут бб, са назнаком „За конкурс“. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ “ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног образовања и 

васпитања, за 10% норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место настав-
ника треба да испуњава услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17): има одговарајуће образовање (у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) члана 140. мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) 
и образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл гласник 
РС - Просветни преглед РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16 и 2/17); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фото-копију дипломе о стеченој 
стручној спреми (овера не старија од шест месеци); ори-
гинал или оверену фото-копију уверења о држављанству 
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал 
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рође-
них(овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет странице Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом и одштампаним пријавним формуларом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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ЧАЧАК

ОШ ”БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ” 
32224 Слатина

Наставник српског језика
на одређено време ради замене раднице 
на боловању преко 60 дана, трудничко 

боловање, односно до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене раднице 
на боловању преко 60 дана, трудничко 

боловање, односно до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета, за 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
има физичку, психичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају: ори-
гинал или оверену копију дипломе, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, оригинал или оверену 
копију уверења о неосуђиваности, доказ о познавању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована од стране директора школе. Кон-
такт особа Зорица Јелић, секретар, телефон 032/826-308. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Примењена биологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: доктор биолошких 
наука, доктор наука - биолошке науке. Остали услови за 
избор у звање наставника утврђени су чланом 74 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
68/15, 87/16 и 88/17), Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Агрономског факул-
тета у Чачку и Правилником о организацији и системати-
зацији послова на Агрономском факултету у Чачку. Напо-
мена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о 
неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе наве-
дени доказ или не испуњавају овај услов, неће се узети 
у разматрање. 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 обавезно доставити прилоге: 
биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ надлеж-
ног органа МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (www.kg.ac.rs-прописи-универ-
зитетски прописи-документи и акта у области образовања 
и наставе), утврђена је обавеза кандидата да релевантна 
докумената, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ”
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће 
образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 и чла-
ном 122 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, педагога или 
психолога и то: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије ) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
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 гру-
пу предмета. Кандидат треба и: да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка односно положен стручни испит; да је прошао обуку 
и положен испит за директора установе; изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од 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 правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: ове-
рену фотокпију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (кандидати који су високо образовање 
стекли по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију 
дипломе и основних и мастер студија); оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту односно 
испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту 
за директора установе (уколико кандидат поседује такав 
документ, а ако не дужан је да положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на дужност); 
потврду да има најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда садржи податак о радном стажу и 
пословима које је лице обављало и издаје је установа у 
којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно 
искуство у области образовања и васпитања) - оригинал; 
доказ о знању српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела (издат 
по објављивању конкурса); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак или истрага за наве-
дена кривична дела (издат по објављивању конкурса); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способни  за рад са децом и ученицима (издато по 
објављивању конкурса); уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оригинал извод из матичне књиге рођених 
- оригинал; уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата-извештај 
просвеног саветника (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-педагошки надзор); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс за избор 

директора, заједно са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор 
директора” или лично у секретаријату школе у периоду 
од 9 до 13 часова, сваког радног дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Информа-
ције се могу добити на број телефона 032/332-202.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32000 Чачак, Цара Душана 20

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања ( Сл.гласник РС 88/17), услове про-
писане Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
108/2015) и услове прописане одредбама Статута Техничке 
школе у Чачку: да има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне , односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, 2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице из става 1 тачка 1 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 3) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005 годи-
не, да испуњава услове за наставника средње стручне шко-
ле, подручја рада Електротехника и грађевинарство, педа-
гога и психолога, да има дозволу за рад тј. положен испит 
за лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, 
педагога или психолога, да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да против њега није покренут кривич-
ни поступак или истрага  за напред наведена кривична 
дела, да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, да зна српски језик, -да има 
обуку и положен испит за директора школе. Пријава која 
не буде садржала уверење о положеном испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран за 
директора који нема положен испит за директора школе 
дужан је да исти положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност што и прописује Закон о основама систе-
ма образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу за наставника, 
педагога или психолога; потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старије од шест месеци; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 

Наука и образовање
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издат по објављивању конкурса; доказ да против њега није 
покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага 
за напред наведена кривична дела, издат по објављивању 
конкурса; доказ из привредног суда да кандидат није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, издат по објављивању конкурса; доказ о знању 
српског језика (само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); кандидат је дужан да школи 
достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду (извештај просветног саветника), ако га поседује; 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико га поседује, оверен пре-
пис/фотокопиј лиценце за директора школе уколико је кан-
дидат поседује; биографија са прегледом кретања у служ-
би. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком 
“Конкурс за директора” или лично у просторији секретара 
школе, од 9 до 13 часова. За потребне информације обра-
тити се секретару школе, на телефон 032/322-229 локал 2.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
„СВИЛАЈНАЦ“

35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64 
тел. 035/323-594

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора, а најдуже до 31.08.2018. године, 

са 67,34% радног времена

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства, са 

10,15% радног времена

Наставник латинског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства, са 

31,43% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са боловања, а најдуже до 

31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), 
и то да: поседује одговарајуће образовање за наставника 
у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016 и 2/2017); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа, диплому о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са одредбама чл. 

139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017) - оригинал или 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверену копију, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или 
оверену копију, доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага, односно 
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверену копију, уверење из казнене евиден-
ције о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену копију, доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење као доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кан-
дидат који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или лично) на 
горенаведену адресу, са назнаком радног места за које се 
конкурише и напоменом „Не отварати“ (на пример: Пријава 
на конкурс за избор наставника физике - не отварати). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Докази о испуњавању услова предвиђени овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, број: 93/2014 
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кан-
дидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, контакт телефон: 
035/323-594.

КИКИНДА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034, 024/855-555

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015): да има одговарајуће образовање за наставни-
ка или стручног сарадника за рад у школи у подручју рада 
коме припада Техничка школа (Машинство и обрада мета-
ла, Електротехника и Геодезија и грађевинарство) и то: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне, студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове студије дру-
гог 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад (положен стручни испит) за настав-
ника, педагога или психолога; да има психчку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 

мађарски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 Закона; овере-
ну копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника; доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након, стеченог одговарајућег 
образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (оригинал 
или оверена копија); уверење да није осуђиван, у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; оригинал или оверену копију 
уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије 
од 30 дана; оригинал или оверену копију уверења осно-
вног суда да против њега није покренут кривични поступак 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога, за кривична дела одређена члана 7 став 4 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015) 
не старије од 30 дана; оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених достављају лица која су проме-
нила презиме или име након издавања дипломе о стече-
ном, образовању; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
оверену копију доказа да кандидат зна српски и мађарски 
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, вишој школи или факултету или уверење о положеном 
испиту по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); оверену копију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену, спољашњег вредновања 
- достављају лица која су претходно обављала дужност 
директора; доказ о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора установе - уколико га поседује; биографију са 
кратким прегледом радних ангажовања; предлог програма 
рада директора школе. 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. 
Изабрани 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 дуж-
ност престаје дужност директора. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању за избор директора оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на срп-
ском језику, сматра се да је достављањем овог доказа дос-
тавио и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говреме не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком “Конкурс за директора”. Обавештење о резултатима 
конкурса за избор директора биће достављено кандида-
тима након добијања решења о именовању директора од 
стране министра за просвету, науку и научно-технолошки 
развој. Ближа обавештења могу се добити у секретарјату 
школе, на телефон: 024/853-034.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за енглески језик
и књижевност

Натавник у звање доцента за 
научну област Филолошке науке, 

ужу научну област Англофона 
књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о висо-
ком образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 
88/2017), чл. 90 Статутa Филозофског факултета, Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Приштини са привременим седишем у 
Косовској Митровици и Правилником о минималним усло-
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вима за избор у звање наставника Филозофског факултета 
у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија; списак научних радова; радови; дипломе о 
одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није правноснажном пре-
судом осуђиван за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примањa мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; уверење о држављанству Републике 
Србије) подносе се на адресу: Филозофски факултет, 38220 
Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на 
телефон 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу научну 
област Медицина рада

УСЛОВИ: За избор наставника: А) У звање ванредног 
професора може бити бирано лице које испуњава следеће 
обавезне услове: 1. испуњени услови за избор у звање 
доцента; 2. приступно предавање из области за коју се 
бира, позитивно оцењено од стране Комисије за писање 
извештаја пријављених кандидата за избор у звање ван-
нредног професора, уколико нема педагошко искуство на 
универзитету; 3. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода (уколико га је било); 4. објављена два рада 
из научне области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или 
М23; 5. најмање један рад објављен у часопису који издаје 
Медицински факултет Универзитета у Приштини, са прив-
ременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кан-
дидат првопотписани аутор рада; 6. оригинално стручно 
остварење или руковођење или учешће у пројекту; 7. од 
стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака (све са 
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира. Избор-
ни услови: Кандидат за избор у звање мора да испуни нај-
мање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 
7, који морају да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима 
за избор у звање наставника. За избор у звање настав-
ника - ванредног професора неопходна здравствена 
специјализација. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

38228 Зубин Поток
Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-001, 460-118

Оглас објављен у публикацији „Послови”, број 770 
од 28.03.2018. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Секретар школе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Попуњен и одштампан пријавни формулар за 
пријаву на конкурс са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, VII степен стручне спреме из области 
правних наука, да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност, оверену копију дипломе о завршеном 
факултету, извод из матичне књиге рођених, држављан-
ство - не старије од 6 месеци, фотокопију личне карте и 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, или није правоснажно 
осуђиван за кривично дело насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 

давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полних слобода, 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 против достојанства личности и морала. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом (оверене фотокопије), достави-
ти поштом или лично, на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 
38213 Прилужје. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб 

тел. 028/460-001, 460-118

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 („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017), да има одговарајуће високо 
образовање, стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (уз које кандидат мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10 
септембра 2005 године. Кандидат за директора школе тре-
ба да има: одговарајуће образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога; дозволу за рад наставника 
или стручног сарадника; обуку и положен испит за дирек-
тора установе; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дузности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик (на том језику се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи); да има најмање осам година 
рада у образовао-васпитној установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: доказ 
(диплома, уверење) о стеченом образовању (кандида-
ти који су стекли образовање по прописима о високом 
образовању почев од 10.09.2005. године подносе оверену 
фотокопију дипломе основних и мастер студија); доказ о 
положеном стручном испиту, или испиту за лиценцу; уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за директора 
школе (пријава која не садржи овај доказ се неће сматрати 
непотпуном, а уколико кандидат буде изабран у обавези је 
да у законом прописаном року положи испит за директора 
школе); доказ - уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за дела из тачке 2) подтачке (5) и (6) конкурса; 
доказ - уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, као и да против истог није покренута истра-
га; уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад, доставља само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику у виду доказа да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
да кандидат има најмање осам година радног искуства на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обаљало, а издаје је устано-
ва у којој кандидат ради), уколико кандидат није у радном 
оносу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и васпитања. Доказ 
о резултату стручно педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног радника, уколико га поседује), доказ 
о резултатима стручног-педагошког надзора школе и оцену 

спољашњег вредновања доставља само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе, друге при-
логе којима кандидат доказује своје успехе у наставно-пе-
дагошком раду. Остале податке које сматра корисним у 
циљу свог избора (преглед кретања у служби, друге доказе 
о сопственим стручним и организацоним способностима). 
Доказ да кандидат има психичку,физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву на конкурс уз попуњен и одштапан пријамни 
формулар преузет са званичне странице сајта Министар-
ства проствете, науке и технолошког развоја. са потреб-
ном документацијом, доставити непосредно или поштом 
на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе“. Докази се достављају у оргиналу или овереној 
фотокопији. Оверене фотокопије не могу бити старије од 
6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 028/460-001, 460-118. Рок за пријављивање на 
конкурс ја 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на одређено време - 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
биолошких  наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима 
за избор наставника Факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Органска хемија

у Институту за хемију Факултета, на одређено 
време - 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима 
за избор наставника Факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно је достави-
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ти биографију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми и списак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одго-
варајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања 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.

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2

тел. 034/6841-659
e-mail: office@ssbatocina.edu.rs

Наставник музичке уметности
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл.гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 и 2/2017), и Правилника о степену иврсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (“Сл.гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017); 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: доказ о одго-
варајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечених на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова издат од стране високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија  
или доказ о положеном стручном испиту, односно поло-
женом испиту за лиценцу, за оне кандидате који то посе-
дују; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење 
из МУП-а не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - са холограмом; уверење о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Лекарско уверење кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава на конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Оглас објављен 14.02.2018.године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: наставник 
страног језика, за ужу научну област Руски језик 
у економији, до 1/3 радног времена, на одређе-
но време од 4 године. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН И ДРАГИЊА 

ТОДОРОВИЋ”
34 000 Крагујевац, Улица Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице: 1) које има одговарајуће образовање из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника основне школе, за педагога и пси-
холога; 2) дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 3) које има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4) које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 5) није осуђивано 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 6) које има држављанство Републи-
ке Србије; 7) које зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 8) које има дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора, а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати достављају школи 
попуњен и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, заједно са потребном документа-
цијом којом се доказује испуњеност услова, и то: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену копију  дозволе за рад за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; доказ о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања; уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије- не старије од 6 месеци; доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора, а ако изабрани директор нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, доставља 
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду

ОСТАЛО: Уз предходно наведену документацију кандида-
ти достављају и: доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), а уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, или изјаву о разлози-
ма недостављања доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата и резултата стручно-педагош-
ког надзора установе и оцене спољашњег вредновања; 
извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким 
прегледом радног искуства а кандидат може да достави 
и предлог програма рада директора школе, као друге 
прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагош-
ком раду, организационе и менаџерске способности. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу враћања 

документације пријављеном кандидату. Пријаве на кон-
курс се подносе у затвореним ковертама са назнаком “За 
конкурс”, препорученом поштом или непосредно школи 
на горенаведену адресу школе.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента за 
ужу уметничку област Дигитална 

уметност
са 50% радног времена, на одређено време 

од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао и способност за наставни 
рад и који познаје један од светских језика. У звање асис-
тента може бити изабран и магистар уметности коме је при-
хваћена тема докторског уметничког пројекта (за студенте 
по старом закону). Непостојање сметње из чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали обавезни, општи, 
изборни и посебни услови предвиђени су чл. 84 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), чл. 
139 Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. II 01/265/2 
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-1336/1 
од 30.08.2016), Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 01-1232 од 10.04.2017), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 4 Правилника о избору 
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр. 01-5107/1 од 
09.12.2016) и другим актима Факултета и Универзитета у 
Крагујевцу.  

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оверена копија), потвр-
да Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном одно-
су на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса сви кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговреме пријаве, као и документација канди-
дата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати 
у разматрање. Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Дру-
ге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 
бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Дигитална уметност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметнич-
ке области за коју се бира или високо образовање првог 
степена (240 ЕСПБ) или другог степена, најмања просеч-
на оцена 8 на свим нивоима студија, најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи и призна-
та уметничка, односно стручно-уметничка дела из области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона 
о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни 
и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
чл. 136 Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године), Одлуком о изменама 

Наука и образовање
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и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1232 од 10.04.2017. 
године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 
- одлука УС и 113/2017), Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. II-01-52 од 
09.01.2017. године) и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оригинал или верена 
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству 
на високошколској установи, за кандидате који се први 
пут бирају у звање ванредног професора на Универзите-
ту у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. 
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску - цд-у) у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање и Одлуком о изме-
нама и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (дос-
тупно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и документација кандидата који 
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и радови достављају се Служ-
би за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 
бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистента за ужу 
Кривично-правну научну област

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, студент докторских 
академских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8, са условима 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и члана 
127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова слати на адре-
су: Правни Факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована 
Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-468

Наставник француског језика
са 11% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 , 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у скла-
ду са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17) и да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; 

извод из матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал 
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању из члана 140 Закона о основама ситема образовања 
и васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, 
обавезно образовање лица из члана 140 овог Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ о испуње-
ности услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма ситема образовања и васпитања - за извођење наставе 
на српском језику (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 установе; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи, у складу са чланом 154 став 
2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, однос-
но уредно овереним фотокопијама потребних докумената 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се 
разматрати. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве на са потребном документацијом слати на адресу школе. 
Сва обавештења на телефон 036/631-468.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Школски педагог
на одређено време, док траје мандат 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу са 
чланом 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања(„Службени гласник 
РС” бр. 88/2017) и има одговарајуће образовање, у складу 
са Прадилником о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 
2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
следећу документацију: 1) оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама 
ситема образовања и васпитања. У складу са чланом 142 
став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из члана 140 
овог Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом прено-
са бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, 

васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
доставља и: 2) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
рад); 3) 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 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) уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 5) извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом, 6) доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона, о познавању српског језика као језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад (подносе кандида-
ти који нису стекли средње, више или високо образовање 
на српском језику). Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Подносе се оверене фотокопије. Неблаговремене и непоту-
не пријаве неће се узети у разматрање. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Попински борци” Врњачка Бања, 
Хероја Маричића 12. Детаљније информације на телефон 
036/611-440.

ОШ “ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 52% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.139.и 
140. Закона и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл.
гласник. РС-Просветни гласник‘‘ бр. 15/13) односно: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника математи-
ке, стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то (1) студије другог степена из области 
математике; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог 
степена из области математике; да није осуђиван у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (доказ доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду). Кандидат попуњава пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз њега доставља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању или уверења о стеченом висо-
ком образовању, уколико диплома није издата; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 

Наука и образовање
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правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и да није утврђено дискриминатор-
ног понашања, у складу са законом; уверење о држављан-
ству Р. Србије (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених( у 
оригиналу или оверену фотокопију); доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - срп-
ски језик (само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из српског 
језика - у оригиналу или оверену фотокопију; биографију, 
са контакт телефоном и адресом електронске поште. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни 
формулар, са пратећом документацијом, доставити лично 
или послати на адресу ОШ „Драган Маринковић“, Адрани 
бб, 36203 Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон 036/841-223.

КРУШЕВАЦ

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Наставник кућне наставе - 
олигофренолог

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, a најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за 
рад са децом ментално ометеном у развоју - олигофрено-
лог и то: високо образовање на студијама другог степена 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године а у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” 88/17); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Попуњени и одштампани формулар 
кандидати достављају са потребном документацијом (ове-
рене фотокопије) о испуњавању услова из текста конкур-
са за радно место за које конкуришу. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу: ШОСО 
„Веселин Николић”, Крушевац, Луке Ивановића 17.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37223 Разбојна - Општина Брус

Наставник географије
са 5% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са функције директора 

школе

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидат треба да: има 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјал. 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе пердмета, образовање на студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом, попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема, потвр-
ду 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старију од 6 месеци). Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 
6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће НСЗ применом стандардизо-
ваних поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Пријава на оглас са потребном документацијом, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, доставља се у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“

37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Планиници, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16 и 11/16); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (овај 
доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања, 
да је држављанин Републике Србије. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларомдостављају школи. 
Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију или 
оригинал дипломе о стеченом образовању; доказ да нису 
осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве достављати на адресу школе лично или поштом. 
Све информације о конкурсу могу се добити на телефон 
037/710-400.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “ВУК КАРАЏИЋ”

37240 Трстеник, Вука Караџића 11 
тел. 037/713-665

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 771-
772, од 04.04.2018. године (за избор директора 
Гимназије), исправља се у погледу рока за конкури-
сање и исправно треба да гласи: Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
исправке.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”

Дворане
тел. 037/698-104

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017): на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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; најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о 
радном искуству; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима; доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона 037/698-104. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН”

37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017), за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом чланом 139 и чланом 
140 став 1 тачка 1 и 2, овог Закона и то: да поседује одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017) за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, стечено: (1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне области, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); (2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (положен стручни 
испит - лиценцу) за наставника, педагога или психолога; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано 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, 
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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 на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да је савладало обуку и да има положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу- дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника, односно стручном испиту; уверење о здравстве-
ном стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, 
физичким и здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци; уверење (извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање и 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; уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); 
уверење основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију (оригинали или оверене фотокопије, не старије од 
30 дана); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за канди-
дате који су одговарајуће образовање стекли на другом 
језику); потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања (оригинал); оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија извештаја о спољашњем вредновању 
школе); радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона 
за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Кандидати ће писаним путем бити обавештени о имено-
вању директора у складу са Законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кандидатима. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату шко-
ле на тел. 037/886-155. Пријаве са доказима о испуњавању 
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној ковер-
ти препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора”, на адресу школе или донети лично, радним 
даном од 08.00 до 13.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Професор енглеског језика
са 33,33% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор енглеског језика
са 11,11% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор грађанског васпитања
са 5% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
став 1, члана 139 Закона о основама система образовање и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17) и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/11, 8/11, 9/11, 9/13): 
да има одговарајуће високо образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми као доказ да има одговарајуће 
образовање или уверење о стеченом образовању (ако 
диплома није уручена), не старије од 6 месеци; за радно 
место професора грађанског васпитања и оверену фото-
копију уверења као доказ да су савладали програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанског васпитања; 
оригинал или оверену фооткопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству као доказ да имају држављанство Републи-
ке Србије; уверење из казнене евиденције МУП-а да нема 
осуде; доказ о знању српског језика, осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програму одгова-
рајуће школске установе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену психофизичких способности за рад са ученицима 
са кандидатима коју врши надлежна служба за запошља-
вање, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦА

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ “
Липница

15341 Липнички шор, Карађорђева 49
тел. 015/860-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), однос-
но да има: одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковен студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 

другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисиплинарне, трансдициплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обласи или области педагошких 
наука; на основним студијам у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10 септембра 2005. године, (лице из тачке 1 
подтачка б, мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, изузетно ако се на конкурс 
на пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања дужност директора школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 ста 3 Закона за наставнике основне школе, однос-
но лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем; да 
има дозволу за рад - лиценцу (за наставника или стручног 
сарадника); да има савладану обуку и пложен испит за 
директора установа (изабарани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 2 године од 
дана ступања на дужност положи наведени испит); да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег високог 
образовања односно најмање 10 година рада у установи на 
пословама образовања и васпитања након стеченог дгова-
рајућег образовања, ако се на конкурс на пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад 
са децом и ученицима; 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; 
да није осуђиван за привредни преступ; да им држављан-
ство РС; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад школе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу; оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора устано-
ве, пријава која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе, неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да законском року 
положи испит за директора; потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (подноси се у оригионалу); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад са 
децом и ученицима, не старије од 6 месеци, (оригинал или 
оверена копија); уверење суда да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (оригинал или овере-
на фотокопија не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван правоснажно пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног привредног суда 
да није осуђиван за привредни преступ (оригинал или ове-
рену копију не старију од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику (оригинал или оверена 
копија); биографија са кратким прегледом рад у служби 
(радна биографија); предлог плана рада директора за вре-
ме трајања мандата; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора (извештај просветног саветника уколико је вршен 
стручно педагошки надзор, оверену копију); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора установе 
доставља резултате стручно педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оверену копију). Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса се достављају 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”, лично 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 тел. 015/860-709. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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НИШ

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА“ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, 
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ НИШ

Расписује конкурс за избор наставника, 
асистента и сарадника и то:

Наставник у звање редовног 
професора - 3 извршиоца

1 извршилац за ужу научну област Правне 
науке

1 извршилац за уже научне области 
Менаџмент и бизнис и Саобраћајне науке

1 извршилац за уже научне области 
Менаџмент и бизнис и Економске науке

Наставник у звање ванредног 
професора - 9 извршилаца

4 извршиоца за ужу наставну област Правне 
науке

5 извршилаца за уже научне области 
Менаџмент и бизнис и Економске науке

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора из области 
Менаџмент и бизнис и Економске 

науке
Наставник у звање доцента 

3 извршиоца
1 извршилац за уже научне области 

Менаџмент и бизнис и Економске науке
1 извршилац за ужу научну област Правне 

науке
1 извршилац за уже научне области Техничко 
технолошке науке/Саобраћајно инжењерство 

и Менаџмент и бизнис

Асистенат и сарадник 
11 извршилаца

5 извршилаца за ужу научну област Правне 
науке

1 извршилац за уже научне области 
Економске науке и Менаџмент и бизнис

2 извршиоца за ужу научну област 
Социолошке и политичке науке

3 извршиоца за ужу научну област Техничко 
технолошке науке/Саобраћајно инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Статутом и правилником 
Факултета као и Статутом Универзитета „Унион - Никола 
Тесла”, Београд. Уз пријаву се доставља биографија са 
подацима о досадашњем раду, оверене фотокопије реле-
вантних докумената (дипломе, извод из матичне књи-
ге рођених, одлука о претходном избору у одговарајуће 
звање). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање, а рок за пријаву је 15 дана од објављи-
вања конкурса. Подношење конкурсне документације 
врши се лично или поштом, на адресу: Факултет за право, 
безбедност и менаџмент „Константин Велики”, Ниш, 18000 
Ниш, Зетска 2-4. Изабрани наставници сносе трошкове 
избора према ценовнику Универзитета. Контакт телефон: 
018/4580-979 и електронска пошта: dekan@konstantinveliki.
edu.rs.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Педагогија 
(Педагогија - на нематичним 
департманима и Андрагогија)

УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника и сарадника прописани су Законом о 
високом образовању, Правилником о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу. 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања за избор 
наставника. Кандидати за избор наставника подносе 
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском 
облику (Word верзија, имејл адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). 
Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета 
http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-
izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне посло-
ве Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа 
документа: биографију, библиографију, радове, оверене 
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом научном степену 
доктора наука или уверење о докторирању (оригинал 
или оверена фотокопија), потврду о најмање три године 
педагошког искуства у високошколској установи, уверење 
надлежне полицијске управе да против њих није изрече-
на правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и попуњен, одштам-
пан и потписан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се налази на веб-порталу Универ-
зитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца 
неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.
npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог 
потребно је да се јави Служби за опште и правне посло-
ве Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). 
Конкурсни материјал може се доставити и у електронској 
форми (CD или DVD). Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације неће бити разма-
тране. 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

тел. 018/249-270

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника у подручју рада економија, 
право и администрација, за педагога или психолога, и 
то: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност за рад са 
ученицима; неосуђиваност 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика на којем изводи образовни васпит-
ни рад; поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника или стручног сарадника; поседовање лиценце за 
директора школе; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат с одговарајућим високим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора може бити изабрано 
и лице које поседује: одговарајуће обаразовање из чла-
на 140 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада 
школа, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове, најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству РС); оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању 

српског језика и језика на којем се изводи образов-
ни васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторног понашања; 
потврду о раду у области образовања и васпитања; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су обављали дужност директора установе); оверен 
препис, односно фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); оквирни план рада за 
време мандата; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационом способностима (необавезно). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања истог. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности свих услова конкурса слати на горенаведену адре-
су, са назнаком “Конкурс за директора”.

ОШ “КАРАЂОРЂЕ”
18204 Горњи Матејевац, Просветина 1

тел. 018/4651-010

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017), и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије 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 (лице мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета) или образовање стечено на  основним студија-
ма  у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозволу за рад за наставника, педаго-
га или психолога, и то за рад у школи у подручју рада 
којем припада школа (здравство и социјална заштита); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за директора установе 
(оверени препис, уколико га поседује). Уз пријаву кан-
дидат подноси: биографију са кретањем у служби, адре-
сом становања, бројем телефона, адресом електронске 
поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; доказ о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење МУП-а); доказ да се против њега не води кри-
вични поступак (потврда суда); извод из матичне књиге 
рођених (венчаних за жене); уверење о држављанству; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
оверену фотокопију лиценце за директора, уколико је 
поседује; оквирни план рада за време мандата; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени 
спољашњег вредновања за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора. Рок за пријаву: 15 дана. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
“Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

тел. 018/570-829

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће обра-
зовање на основу чл. 140 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 - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17) и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; дипломира-
ни  професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик); мастер професор енглеског језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); дипломирани филолог англиста 
- мастер; мастер професор језика и књижевности (Сту-
дијски програм Језик, књижевност и култура) - доказ о 
стручној спреми доставити уз пријаву на конкурс; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се приликом закључења 
уговора о раду); 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доставити уз пријаву на конкурс); 
да има држављанство Републике Србије (доставити уз 
пријаву на конкурс); да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (за кандидате који нису стекли 
одговарајуће образовање на српском језику).

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће обра-
зовање на основу чл. 140 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 - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 ) и то: професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани педагог физич-
ке културе; професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипломирани кине-
зитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 
професор физичког васпитања и спорта; мастер физич-
ког васпитања и спорта; професор спорта и физичког 
васпитања; професор спорта и физичке културе - доказ 
о стручној спреми доставити уз пријаву на конкурс; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се приликом закључења 
уговора о раду); 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (доставити уз пријаву на конкурс); 
држављанство Републике Србије (доставити уз пријаву на 
конкурс); да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (за кандидате који нису стекли одговарајуће 
образовање на српском језику).

Наставник географије
са 75% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће образовање 
на основу чл. 140 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 
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 ) и то: професор географије; дипломирани географ; 
професор географије и историје; дипломирани професор 
биологије и географије; дипломирани професор геогра-
фије и информатике; професор биологије - географије; 
професор физике - географије; професор географије - 
информатике; дипломирани професор географије - мас-
тер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мас-
тер професор географије; мастер професор биологије и 
географије; мастер професор географије и информатике; 
мастер професор географије и информатике; дипломирани 
географ - просторни планер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије студијског про-
грама: географија, дипломирани географ, професор гео-
графије, двопредметне студије биологије и географије или 
двопредметне студије географије и информатике. Канди-
дат треба да: има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља се приликом 
закључења уговора о раду); 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доставити уз пријаву на конкурс); држављан-
ство Републике Србије (доставити уз пријаву на конкурс); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(за кандидате који нису стекли одговарајуће образовање 
на српском језику).

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

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће образовање 
на основу чл. 140 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 
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 ) и то: професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом са сметњама у говору; дипломирани дефе-
ктолог - логопед; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Логопе-
дије; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Логопедије; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доставља се приликом 
закључења уговора о раду); 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доставити уз пријаву на конкурс); држављан-
ство Републике Србије (доставити уз пријаву на конкурс); 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(за кандидате који нису стекли одговарајуће образовање 
на српском језику).

ОСТАЛО: Вршиће се и психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима кандидата од стране надлеж-
не службе за послове запошљавања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Математика и 

информатика
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкур-
са прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови 
конкурса прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом 
образовању, чланом 165 став 6 Статута Универзитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 8/2017) и чланови-
ма 6 и 7 Ближих критеријума за избор у звања наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). Декан факултета 
ће свим учесницима овог конкурса обезбети могућност одр-
жавања приступног предавања, када је оно Ближим кри-
теријумима за избор у звања наставника предвиђено као 
обавезни услов за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу”, 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом 
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника 
који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs. Документацију кандидати подносе на горе-
наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације сматраће се неу-
редним пријавама и неће бити разматране, о чему Факул-
тет доноси посебан закључак.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Индустријски менаџмент
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса 
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови кон-
курса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Уни-
верзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 8/2017) 
и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у 
звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). 
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обез-
бети могућност одржавања приступног предавања, када је 
оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника 
предвиђено као обавезни услов за избор у звање настав-
ника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 
7 Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу”, 2/2018). Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају услове из овог 
конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школ-
ској спреми (оверен препис дипломе); биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштам-
пан и потписан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се налази на веб порталу Универзи-
тета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. Документацију кандидати 
подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено 
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације 
сматраће се неуредним и неће бити разматране, о чему 
Факултет доноси посебан закључак.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НОВИ СА Д

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Привредноправну 

и заснивање радног односа 
на радном месту наставника 
за наставне предмете Право 

привредних друштава и Трговинско 
право

на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област Историјскоправну 

и заснивање радног односа на 
радном месту наставника за 

наставни предмет Римско право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни сте-
пен доктора правних наука. Услови за избор су предвиђе-
ни Законом о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета, 
Правилником о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о завршеном правном факултету, 
диплому или уверење о научном степену доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Болести 

животиња и хигијена анималних 
производа

УСЛОВИ: др медицинских наука - ветеринарска медицина. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом 
о високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр.88/2017). Уз 
пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу, биографске податке, науч-
не и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању 
(уверења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве 
достављати на горенаведену адресу. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОШ “ШАМУ МИХАЉ”
21220 Бечеј, Трг братства јединства 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 122 
ст. 2 и ст. 5 члана 139.  члана 140 ставови 1 и 2 и изузет-
но став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 - даље: Закон) и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања сте-
чено за наставника у подручју рада: разредне и предмет-
не наставе у основној школи и стручног сарадника и то: 
1. на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: - (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групу предмета; 2. на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима,(извештај лекара); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а); да није 
правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење из Привредног суда); да про-
тив њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом 
- без обзира на изречену кривичну санкцију (уверење из 
суда); да има држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству Републике Србије); извод из матичне књи-
ге рођених; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (диплома о стеченом средњем, 
вишем, или високом образовању на језику на коме оства-
рује образовно-васпитни рад, или доказ о положеном испи-
ту из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); да има дозволу за рад - лиценцу, (лиценца); да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда о радном стажу); да има положен 
испит за директора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност, у противном 
му престаје дужност директора (лиценца за директора). 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” 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” 88/2017) - наставник предметне или разредне наставе, 
дозволу за рад наставника, или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да у 
облику оригинала или код јавног бележника оверене фото-
копије, поднесе доказе о испуњењу услова из предметног 
конкурса, као и своју биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), уколико га 
нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност недос-
тављања извештаја, а пријава се сматра потпуном. Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Сва документа достављена уз пријаву на кон-
курс биће прослеђена Покрајинском секретаријату за обра-
зовање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице АП Војводине. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве кандидата 
подносе се у затвореним ковертама са назнаком “Конкурс за 
избор директора” у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”, на горенаведену адресу.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
21400 Бачка Паланка, Скојевска 1/а

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 45% норме 

часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона  основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да је врста стручне спре-

ме наставника географије у складу са чланом 3 тачка 7 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду); да има држављанство Републике Србије; психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима на 
захтев школе извршиће Национална служба за запошља-
вање; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ 88/2017) доказ прибавља кандидат од МУП-а; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик).

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: пријаву чији фор-
мулар могу преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја линк: 
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/.../FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; молбу за пријем у радни однос и CV; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017); оверену фотокопију исправе којом кандидат 
доказује да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има ово образовање); доказ да није правнос-
нажном пресудом осуђен за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), не старије од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика подносе кан-
дидати који нису стекли диплому на српском језику; фото-
копију личне карте. Горенаведена документа морају бити 
у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Теоријска и примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, математичке струке, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теоријска 

електротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких 
наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 3 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке струке, 
услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, 
дипломама стеченим у иностранству потребно је прило-
жити доказ о признавању стране високошколске исправе, 
фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о 
испуњености услова конкурса као и фотокопије објавље-
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них научних, односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима са рецензијом, односно при-
знатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки канди-
дат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа 
и избор у звање наставника треба да попуне електронски 
образац са подацима о кандидату 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 на имејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава у електронском формулару нео-
пходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Секретар - приправник
на одређено време до 90 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос, у складу са члановима 139, 132 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој високој стручној спреми - правног смера, извод 
из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Посебно лекарско уве-
рење о психичкој и физичкој здравственој способности за 
рад са децом се доставља пре закључења уговора о раду. 
Све фотокопије морају бити оверене од страна надлежног 
органа.

Васпитач на српском језику
на одређено време, најдуже до повратка 

запослене
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос, у складу са члановима 120 и 121 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Поред општих 
услова утврђених законом, кандидати морају испуњавати 
и посебне услове за обављање послова код послодавца, 
у погледу потребног знања и раадног искуства: положен 
испит за лиценцу за васпитача. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да доставе: уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију лицен-
це или уверења о положеном испиту за лиценцу и извод 
из матичне књиге рођених. Посебно лекарско уверење о 
психичкој и физичкој здравственој способности за рад са 
децом се доставља пре закључења уговора о раду. Извод 
из казнене евиденције установа ће прибавити службеним 
путем. Све фотокопије морају бити оверене од страна 
надлежног органа.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, најдуже до повратка 

одсутне запослене, односно до краја радне 
2017/2018.

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос, у складу са члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, потврду о некажњавању у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Посебно лекарско уверење о психичкој 
и физичкој здравственој способности за рад са децом се 
доставља пре закључења уговора о раду. Све фотокопије 
морају бити оверене од страна надлежног органа.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе на горе 
наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА “20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 23

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласникРС - 
Просветни гласник” бр. 15/13, 11/16 и 2/17): професор јези-
ка и књижевности, односно књижевности и језика, смер 
библиотекарство; дипломирани библиотекар- информати-
чар; професор, односно дипломирани филолог за општу 
књижевност и теорију књижвности; лице које испуњава 
услове за наставника гимназије, односно стручног сарадни-
ка- педагога, психолога; професор народне одбране; про-
фесор, односно дипломирани филолог за италијански језик 
и књижевност; професор, односно дипломирани филолог 
за шпанскијезик и књижевност; дипломирани компарати-
виста и библиотекар; мастер библиотекар-информатичар; 
мастер филолог( главни прдмет, односно профил: библио-
текарство и информатика); мастер професор језика и књи-
жевности (главни предмет, односно профил: библиотекар-
ство и информатика); има психичку физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици,  
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних 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-
криминаторско понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави: 
кратку биографију или CV; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење Министарства унутрашњих послова да није 
правноснажно осуђиван за горенаведена кривична дела; 
уверење одговарајуће високошколске установе о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику), лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОШ “ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Директор
на манданти период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 
став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017) и Правилника 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2015): да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања стече-
но за наставника, педагога или психолога за рад у основној 
школи: 1. на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-

ка и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има завршену обуку и положен испит за директора 
установе; 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 правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђи-
вано за привредни преступ у вршењу раније дужности, да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за кон-
курс: преглед кретања у служби, са биографским подаци-
ма и оквирним планом рада за време мандата; диплому о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе 
(уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан 
је да положи испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
о држављанству Републике Србије(не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили име или презиме после издавања дипломе; 
уверење одговарајуће високошколске установе  о знању 
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику); уверење Министарства унутрашњих послова 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела (издат по објављивању конкурса); уверења 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге 
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса); уверење надлежног 
Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (издат 
по објављивању конкурса); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (може и из досијеа, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама доставити ново лекарско уверење); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата - извештај просветног саветника (уколико је канди-
дат имао појединачни стручно-педагошки надзор); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају 
само кандидати који су раније вршили дужност директо-
ра установе); Документација се подноси у оригиналу или у 
фотокопији овереној од стране јавног бележника. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у раз-
матрање. Конкурсна документација се не враћа. Пријаву 
на конкурс својеручно потписану, заједно са потребном 
документацијом, доставити школи на горенаведену адре-
су, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора” 
или лично у секретаријату школе од 8 до 13 часова сваког 
радног дана. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови”.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 23

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 
став 1, 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017) и Правилника 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2015) и то: 
да поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено за наставника гимназије, педагога и психолога и 
то: 1. на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
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ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; да има завршену обуку и поло-
жен испит за директора установе; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да није правоснажно осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
преглед кретања у служби, са биографским подацима 
и оквирним планом рада за време мандата, диплому о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (уколико кандидат поседује такав документ, а 
ако не дужан је да положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност), потврду да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству Републике 
Србије(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили име или пре-
зиме после издавања дипломе; уверење одговарајуће 
високошколске установе  о знању српског језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику), уве-
рење Министарства унутрашњих послова да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса);уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса); уверење надлежног 
Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(издат по објављивању конкурса), лекарског уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама доставити ново лекар-
ско уверење); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног савет-
ника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор) - резултат стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај 
доказ достављају само кандидати који су раније вршили 
дужност директора установе). Документација се подноси 
у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног 
бележника. Непотпуне и неблаговремене пријаве коми-
сија неће узимати у разматрање. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Контакт телефон за информације је 
021/751-235, а контакт лице је секретар школе. Пријаву 
на конкурс својеручно потписану, заједно са потреб-
ном документацијом, доставити школи на горенаведену 
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за избор дирек-
тора” или лично у секретаријату школе од 8 до 13 часова 
сваког радног дана. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 21.03.2018. 
(број 769) исправља се за услове радног места под 
редним бројем 8: асистент за ужу научну област 
Филмологија, са 50% радног времена, на одређено 
време 3 године и исправно треба да гласи: студент 
докторских студија из области Теорије драмских 
уметности, медија и културе. Остали услови конкур-
са за радно место 8 остају непромењени. 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке, 
ужа научна област Примењене 

науке у кинезиологији, туризму и 
психологији

са 20% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области (исто-
рија уметности) и испуњеност услова прописаних чланом 
74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) за избор у звање наставника. Посебан услов је 
да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком 
раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених Законом о 
високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о раду и Статутом Факултета за спорт 
и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе 
доказе о испуњености услова конкурса - радну биографију, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фотокопије дипло-
ма свих нивоа студија, фоткопију личне карте, уверење о 
некажњавању издато од стране надлежног државног орга-
на, уверење да није осуђиван/а за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични поступак 
против кандидата, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Информације у вези са конкурсом се 
могу добити на бр. телефона 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву о 
наведеним доказима о испуњењу услова конкурса сви кан-
дидати могу послати на горе наведену поштанску адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

ОШ “БРАЋА НОВАКОВ”
21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС” бр.88/17) и услове из Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања 
(“Сл.гласник РС” бр.108/15) и то: да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, по прописима који су уређивали високо образхо-
вање од 10.септембра 2005.године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005.године; прошло обуку и положио испит за директо-
ра установее (кандидат који тај испит не поседује може 
бити изабран, али је дужан да у року до 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит, у противном 
му престаје дужност директора; да кандидат поседује доз-
волу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит 
за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децоми ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да нису осуђива-

ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, ако 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 кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да нису правоснажно осуђе-
ни за привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
против њих није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против слулжбене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. Закона о осовама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140.ст.3. истог закона, те јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске студије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у тајању од три годи-
не или више образовање, за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи ово уве-
рење неће се сматати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење 
из казнене евиденције о некажњавању (прибављено 
од стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 
месеци); уверење да није покренут кривични поступак и 
истрага из надлежности судова и тужилаштва (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за привредни 
преступ (прибављено од Привредног суда не старије од 6 
месеци); потврда о радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања после стеченог одговарајућег обра-
зовања (треба да садржи; назив пословдавца, делатност 
којом се бави, радно место на којој је кандидат био рас-
поређен и време трајања рада из области образовања и 
васпитања); доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подно-
си само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику; доказ о здравственој,психичкој и физичкој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора школе; фотокопију личне карте 
кандидата; оверену фотокопија доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника)-само ако је кандидат поседује; 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (само за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); предлог мера, 
организације и начина руковођења школом које би спро-
вео као директор школе (програм рада) које ће изло-
жити на Наставничом већу (необавезно). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично у затвореној коверти или препорученом 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс 
за избор директора школе”. Рок за предају пријава је 15 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

Наука и образовање
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ОШ “23. ОКТОБАР”
21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1

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 дру-
гог степена -мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета или 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или психолога; доз-
волу за рад (лиценцу) наставника; лиценцу за директора 
школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора шко-
ле положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност);психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање;-
најмање осам година рада на пословима образовања и вас-
питања у установи за образовање и васпитање, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може бити изабра-
но 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, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање, за настав-
ника основне школе, дозволу за рад наставника, обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарујћег образовања. Директор се бира 
на четири године.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за кон-
курс: доказ о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверена фотокопија доказ о знању 
српског језика и језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; оверена фотокопија доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника)-(само ако је канди-
дат поседује); оверену фотокопију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; извештај просветног саветника (само за кан-
дидате који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверену фотокопију лиценце за директора шко-
ле (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно); 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење о нео-
суђиваности-Привредни суд и уверење о некажњавању- 
МУП). Пријава на конкурс за избор директора заједно са 
потребном документацијом доставља се школи. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља установи. Уколико 
до дана објављивања конкурса Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја није направило апликацију 
за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља 
пријаву у слободној форми. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Одлуку о избору директора доноси министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације. Пријаве 
се достављају лично или слати на горе наведену адресу, са 
назнаком “Конкурс за избор директора”. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21213 Змајево, Ивана Милутиновића 64

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања 
и то: да има стечено одгов арајуће високо образовање за 
наставника основне школе и подручје рада за педагога и 
психолога 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 педагошких наука ( лице под овом подтачком 
такође 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 четри године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10 септембра 2005 године, да 
има психичку, физичку и здравствену способностза рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажмом пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности , да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изечена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, а за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са законом, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад, да има дозво-
лу за рад наставника , васпитача и стручних сарданика, да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања , да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност), да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника), уколико је стручно педагошки надзор обављен, 
да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је предходно обављао дућност директора установе у којој 
је обављен стручно педагошки надзор и спољашње вред-
новање). Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат с одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 закона о основама система образовања и васпитања , за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
из члана 122 став 6 члана 139 и члана 140 став 3 закона о 
основама система образовања и васпитања које поседује 
одгов арајуће образовање за наставника основне школе , 
да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена ( основне академске односно 
струковне и специјалистичке струковне студије ) студијама 
у трајању од три године или више, да има психичку, физич-
ку и здравствену способностза рад са децом и ученицима, 
да није правоснажмом пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности , да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изечена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, а за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са законом, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад, да има дозволу за рад наставника , васпи-
тача и стручних сарданика, да има најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања , да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност), да 
има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду ( извештај просветног саветника), уколико је стручно 
педагошки надзор обављен, да има доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (кандидат који је предходно обављао дућност 
директора установе у којој је обављен стручно педагошки 
надзор и спољашње вредновање).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесник конкурса подно-
си следеће доказе, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (овера фотокопије не ста-
рија од шест месеци од датума објаве конкурса), оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета ( само учесник конкурса који 
има завршене студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука- овера дипло-
ме не старија од шест месеци од датума објаве конкурса), 
оргинал извод или оверена фотокопија МКР за кандидате 
који су променили презиме односно име после издавања 
дипломе (оргинал или фотокопија не старији од шест 
месеци од датума објављивања конкурса), оргинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (оргинал или фотокопија не старији од шест месеци 
од датума објаве конкурса), оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за рад наставника , васпитача и струч-
них сарадника (лиценцу) или уверења о положеном струч-
ном испиту за наставника, баспитача или стручног сарадни-
ка (овера фотокопија не старија од шест месеци од датума 
објаве конкурса), оригинал доказа МУП а о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици , одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосрвнуће, 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 заштићрних међуна-
родним правом, без обзра на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (оргинал или оверена фотокопија не 
старије од 30 дана од дана објављивања конкурса), орги-
нал или оверена фотокопија надлежног привредног суда 
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оргинал или фотокопија не ста-
рији од тридесет дана од датума објаве конкурса) оргинал 
или оверена фотокопија доказа основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењљу истраге , потврђивањем оптужни-
це којој није предходила истрага или доношењем решења 
о утврђивању притвора пре подношења оптужног предло-
га за кривична дела насиље у породици, одузимања мало-
летног лица , запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију (оргинал или фото-
копија не старији од тридесет дана од дана објаве кон-
курса), оргинал доказа о радном искиуству на пословима 
образовања и васпитања , после стеченог одговарајућег 
образовања, издат од стране послодавца ( не старији од 
тридесет дана од дана објаве конкурса). Оверену фото-
копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидат 
који је предходно обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно педагошки надзор и спољашње 
вредновање) односно оригинал доказа установе ако над-
зор није обављен, Оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно педагошког надзора о свом раду( извештај про-
светног саветника), само кандидат који је имао стручно-пе-
дагошки надзор о свом раду,оверену фотокопију лиценце 
за директора установе ( уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном, биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, план рада директо-
ра за време мандата. Оргинал лекарског уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
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ученицима приликом закључења уговора о раду не старији 
од датума објаве конкурса. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узимати у разматање. 
Неблаговремене , непотпуне и неисправне пријаве неће 
бити узете у разматање. Одлуку о избору директора доно-
си Министар у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације. Пријаве доставити лично или поштом у затвореној 
коверти са назнаком “Не отварати - конкурс за избор дирек-
тора” на адресу. Рок за пријаву на конкурс 15 дана.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг
на одређено време од 5 година, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерство 
биосистема, услови прописани чланом 74. Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, 
дипломама стеченим у иностранству потребно је прило-
жити доказ о признавању стране високошколске исправе, 
фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о 
испуњености услова конкурса као и фотокопије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима са рецензијом, односно при-
знатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки канди-
дат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа 
и избор у звање наставника треба да попуне електронски 
образац са подацима о кандидату 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 мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава у електронском формулару нео-
пходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА “СЕВЕР 
ЋУРКИЋ”

21220 Бечеј, Зелена улица 102

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 122, односно чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. Гласник РС” 
бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 108/2015). Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017), односно лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар 
прилаже следећу документацију: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и прегледом програма рада 

школе; доказ да поседује одговарајуће образовање (ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе); доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику) и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
потврду о радном стажу у установи, најмање осам година, 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотоко-
пија); изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140. Став 1. 
И 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), дужност директора школе 
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140. став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) за настав-
ника те врсте школе и најмање 10 година рада у установи; 
доказ 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 родоскрв-
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, утвђено дискриминаторно понашање (уверење 
надлежног МУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ да кандидат није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење из надлежног Привредног суда, оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га-за крвична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или 
давање мита и друге кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом- 
без обзира на изречену кривичну санкцију, (уверење из 
надлежностог суда, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ да је кандидат држављанин 
Републике Србије (оригинал уверење или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
положеном испиту за директора установе (оригинал или 
оверену фотокопију) - пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-преда-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Пријава на конкурс за избор директора обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адресу, контакт теле-
фон) и заједно са потребном документацијом доставља 
се установи у затвореној коверти са назнаком “Конкурс 
за директора школе”. Пријава се може доставити лично у 
секретаријату школе од 9 до 13 часова или поштом на горе 
наведену адресу. Чланом 44 Статута ОШ “Север Ћуркић” 
Бечеј прописано је да је рок за пријављивање на конкурс 
15 дана од дана његовог објављивања.

ПАНЧЕВО

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

Наставник географије
на одређено време до повратка на рад 

запослене коју замењује

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници министарства надлежног за 
просвету, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Гимназији. Фор-
мулар је доступан у делу: ново на сајту, на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/formular-za-
konkurisanje.doc; диплома (уверење) о стеченом високом 
образовању (оверена фотокопија) у складу са чланом 2 
став 1 тачка 11 географија, Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији; уколико имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 

дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, да као доказ доставе: додатак 
дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из 
педагогије и психологије (оверену фотокопију) или потврду 
факултета да је кандидат положио испите из педагогије и 
психологије (оригинал или оверену фотокопију) или фото-
копију индекса из ког се види да је кандидат положио испи-
те из педагогије и психологије (оверену фотокопију) или 
доказ да је кандидат положио стручни испит или испит за 
лиценцу (оверену фотокопију). Кандидат који нема обра-
зовање из претходног става, дужан је да га 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 није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3, Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); потврде о 
пребивалишту или други доказ о пребивалишту (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика на 
коме се изводи настава (диплома о завршеном школовању 
на српском језику- средње, више или високо, или положен 
испит из српског језика), оригинал или оверену фотокопију; 
краћу биографију са подацима о пословима које је канди-
дат обављао (CV). За кандидате који испуњавају услове из 
конкурса и који су ушли у ужи избор, на захтев Гимназије, 
надлежна Служба за запошљавање извршиће претходну 
психолошку процену способности за рад са ученицима, 
применом стандаризованих поступака. Пре закључења 
уговора о раду изабрани кандидат ће приложити доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење. Рок за подношење пријаве 
и тражене документације је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потпуном документацијом треба 
доставити на горенаведену адресу. Информације на теле-
фон 013/301-120 или 344-483. 

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ” 

26000 Панчево, Владимира Жестића 21 

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

са функције директора школае

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образо-
вању сходно члану 140 став 1-2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласникРС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2015, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем остварује 
образовано-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о 
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству 
РС и извод из матичне књиге рођених. Уколико се подне-
се фотокопије докумената, морају бити оверене. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 о психичкој, физичкој 
и здравственој способности, за рад са децом и ученицима, 
лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Предходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидати попуња-
веју пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију о испуњености за рад на наве-
деном радном месту,заједно са одштампаним пријемним 
формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса о публикацији” Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ПОЖАРEВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

тел. 012/223-388, 012/541-156

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, тј. завршено основ-
но образовање; 2) психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за лице није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) познавање српског језика. Кандидат уз попуњен пријав-
ни формулар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова као 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи са 
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу или преко 
телефона 012/223-388 и 012/541-156. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

12305 Мелница
тел. 012/348-570

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се 
пријавити лице које испуњава услове прописане чланом 
122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 108/15);За директора школе може 
бити изабрано лице које има: одговарајуће високо образо-
вања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника школе и подручје 
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе (пријава се неће сматрати непотпуном, 
јер програм обуке за директора школе и Правилник о пола-
гању испита за директора нису донети, па ће изабрани кан-
дидат бити у обавези да положи испит за директора у року 
који предвиђа закон) и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 

пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставника ове врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
(пријава се неће сматрати непотпуном, јер програм обуке за 
директора школе и Правилник о полагањуиспита за дирек-
тора нису донети,па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит за директора у року који предвиђа закон) 
и најмање десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано 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 
и које није правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Докази о испуњености услова, саставни 
су део пријаве на конкурс. Кандидат за директора школе уз 
пријаву подноси: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; оверену фотокопију о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад наставника или стручног сарадника); 
доказ о радном стажу у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - не старије од 
шест месеци; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - оригинал 
или фотокопија не старије од шест месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1 тачка 3 Закона, и члана 7 Правилника да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, оригинал или оверена фотокопија не старије од 
шест месеци; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) - оригинал или оверена фотокопија; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе-оригинал 
или оверена фотокопија; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса се достављају у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс за директора школе - не 
отварај” лично или путем поште на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 012/348-570. О резултатима конкур-
са кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе од стране 
министра просвете, науке и технолошког развоја.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „СВЕТИ САВА”
МЗ Баре, Општина Сјеница

36315 Баре
тел. 020/452-165

e-mail: os.bare@hotmail.com

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017) за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 тачка 1 и 2 овог Закона и то: да је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске 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 интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисиплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-

не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи у 
подручју рада којој припада школа; да је прошло обуку и 
положило испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да у року 
од две године од дана ступања на дужност положи наведе-
ни испит); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставнике ове врсте школе, доз-
волу 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 пријаву кандидат подноси: биографију са кре-
тањем у служби, адресом становања, бројем телефона, 
адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања (оригинал); доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторског понашања - 
уверење МУП-а (не старије од 30 дана); доказ да се против 
њега не води кривични поступак - уверење суда (не старије 
од 30 дана); извод из матичне књиге рођених (венчаних за 
жене) не старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); оверену фото-
копију лиценце за директора уколико је поседује; оквир-
ни план рада за време мандата; доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља 
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора. Рок за дос-
тављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве достављати у затвореној коверти, препоруче-
ном поштом на адресу: Основна школа „Свети Сава”, 36315 
Баре, Општина Сјеница, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежних органа. Пријављени 
кандидати биће писаним путем обавештени о именовању 
директора, у складу са законом. Кандидатима ће доку-
ментација бити враћена по коначности решења министра 
о именовању директора. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити лично код секретара школе или позивом на 
број телефона 020/452-165.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао образовање до 10. сптембра 2005. 
године, одговарајуће високо образовање за васпитача 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), у трајању од три године или више обра-

Наука и образовање
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зовање васпитно-образовне струке, одсек за образовање 
васпитача предшколских установа, без обзира на радно 
искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравства-
ну способност; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити попуњен формулар са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(оверена фотокопија), ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе; уверење да канди-
дат није осуђиван, уверење да се против не води кривич-
ни поступак. Лекарско уверење о психофизичкој и општој 
здравственој способности за рад са децом доставља се 
након доношења одлуке о избору кандидата. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 
08 до 13 часова. За све информације обратити се секретару 
на тел. 027/8362-140, од 08 до 13 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце

Стручни сарадник - педагог
са 88% радног времена

Стручни сарадник - педагог
са 88% радног времена

УСЛОВИ: прописани Законом о основама система образо-
вања и васпитања, Законом о раду, Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места Средње школе 
у Блацу и то: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан да има психичку, физилчку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, да није осуђиван правос-
нажном ппресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостваљање малолетног лица 
или родоскрнављаење, за кривичноп дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торско понашање, да зна српски језик, да има одговарајуће 
опбразовање, дипл.педагог, проф. педагогије, дипл. школ-
ски педагог, дипл. педагог- мастер, мастер педагог. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, са прилогом: извод из књиге 
рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому о врсти и степену стручне 
спреме, извод из казнене евиденције без обзира на изре-
чену кривичну санкцију. Кандидат који поседује лиценцу 
доставља потврду или потврду високошколске установе да 
има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови, од најмање 30 бодова. Докази се подносе у оригина-
лу или овереној фотопији. Лекарско уверење се доставља 
пре закључењу уговора о раду. Доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана од огла-
шавања у публикацији “Послови”. Решење о избору биће 
објављено у року од 8 дана.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012 и 55/2013), да испуњавају остале услове 
прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да имају обра-

зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (потврда високошколске установе) или 
доказ да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или оверену фотокопију положеног стручног 
испита или испита за лиценцу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуна пријава 
треба да садржи: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених), потвр-
ду високошколске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, или доказ да је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије, или оверену фотокопију 
стручног испита или испита за лиценцу; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
уверење којим се доказује да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Доказе о испуњењу услова из тачки 1, 2, 3, 4, 5 
кандидати достављају уз пријаву, из тачке 6 подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ 
из тачке 7 прибавља школа. Наведена документа не смеју 
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне 
оригиналу. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, проверу психофизич-
ких способности за наставника врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу можете добити путем телефона 
на број 026/741-651 и 741-031.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб

тел. 026/731-034

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017) за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у основној школи и подручје рада 
којој припада школа, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе, да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 

односно стручном испиту; доказ о држављанству Репу-
блике Србије - уверење о држављанству; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у 
складу са чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); 
потврду о радном стажу у школи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверен препис/фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима - радна биогра-
фија; евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, 
организационе, педагошке и друге способности; осим 
утврђивања испуњености услова за избор директора. 
Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Уколико се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о 
раду. Како обука и полагање испита за директора школе, 
из члана 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања нису организовани, документација кандидата 
сматраће се комплетном уколико су сва друга документа 
уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези 
да положи испит за директора у законском року. Минис-
тар просвете врши избор директора и доноси решење о 
његовом именовању у року од 30 дана од дана пријема 
документације из члана 123 став 17 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће узети у разматрање. Напомена: Докумен-
тација се не враћа кандидатима. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора”, на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара, на теле-
фон број: 026/731-034. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

Доцент за ужу научну област 
Психолошке науке

на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тор психолошких наука; кандидати морају испуњава-
ти услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сом-
бору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопију дипло-
ме свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузети са htt://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и саме радо-
ве; уверење о некажњавању (МУП). Поступак избора у 
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу 
са одредбама Закона о високом образовању, одредба-
ма Статута и општих аката Универзитета у новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. Пријаве слати на 
адресу Факултета. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

Наука и образовање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223

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

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

8 извршилаца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, или 
на студијама првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем - вас-
питач.

Логопед
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама  у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године - дипло-
мирани дефектолог - логопед.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: средње образовање 
у трајању од 4 године (IV степен) медицинске струке, меди-
цинска сестра васпитач.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар 
потребно је приложити: оверену фотокопију дипломе/
сведочанства о стеченом образовању; уверење из каз-
нене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старију од 6 месеци; доказ о знању српског језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по програму  
одговарајуће високошколске установе); извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију 
(нови образац са холограмом - трајно важење). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неу-
редне, неблаговремене и пријаве послате електронским 
путем неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу 
установе, са назнаком „Пријава на конкурс“ (написати за 
које послове се подноси пријава), у затвореној коверти. 
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској 
установи и на телефон 022/311-223, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова. 

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/1207), и то: да има 
одговарајуће образовање за наставнике основне школе у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017.); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, доказ о 
познавању српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - 
лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са приложеном доку-
ментацијом предати у секретаријату школе или послати 
поштом на горенаведену адресу. 

СУБОТИЦА

ОШ “ВЛАДИМИР НАЗОР”
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога школе, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по 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 дру-
гог 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, 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 кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, има држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног 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 није-
дан 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 одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
Закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање, за настав-
ника 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 дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника; оригинал/оверену фотокопију потврде о рад-
ном стажу, најмање 8 година рада у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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 старије од 30 дана); 
оригинал/оверена фотокопија уверења привредног суда да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 30 дана); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа запосленог, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили презиме, односно име после издавања дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује, а уколи-
ко нема, потписану изјаву да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду; за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби, план и про-
грам рада директора школе. Доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у скла-
ду 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 дуж-
ност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и комплетном документацијом доставља 
лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе 
ОШ „Владимир Назор” 24213 Ђурђин, улица Владимира 

Наука и образовање
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Назора бр. 43, са назнаком “Конкурс за избор директора 
школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или позивом 
на телефон 024/4768-035.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Директор
на период 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17) и чл. 2-7 Правилника о ближи условима 
за избор директора (“Сл. гласник РС“ бр. 108/15) а то су: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије - мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
(на факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију), 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове студије 
другог степена, мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (на факултету за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за дефектолога, наставника, који су остручени за 
рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом (на 
факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију); 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 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; 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, да има дозволу за рад (лиценца) дефектолога.

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 стеченог 
одговарајућег образовања, лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима, уверење да није осуђиван, у складу са чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона, оригинал или оверена копија уве-
рења привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, не ста-
рије од 30 дана, оригинал или оверена копија уверења 
основног суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела 
одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр.108/2015) не старије од 30 дана, 
извод из матичне књиге рођених - достављају лица која 
су променила презиме или име након издавања дипло-
ме о стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци, оверену копију доказа да зна српски језик 
(оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику или уве-
рење о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); оверену копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања - доставља кан-

дидат који је претходно обављао дужност директора, 
биографију са кратким прегледом радних ангажовања, 
предлог програма рада директора школе. У складу са чл. 
123 став 14 Закона кандидат може да достави и ориги-
нал или оверену копију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду, биографију са кратким прегледом 
радних ангажовања, предлог програма рада директора 
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. 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, престаје 
дужност директора. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању за избор директора оверавају се од стране 
надлежног органа,у супротном неће се узети у разма-
трање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на српском 
језику, сматра се да је достављањем овог доказа доста-
вио и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на адресу: Школски цен-
тар са домом ученика „Доситеј Обрадовић” Суботица, са 
назнаком “Конкурс за директора“, Зрињског и Франко-
пана 2. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 024/556-119.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Асистент из научне области 
Грађевинарство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском про-
граму Грађевинарство који је сваки од претходних нивоа 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који 
показује смисао за наставни рад. Кандидат поред општих 
услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама 
члана 84 став 1 и 2 Закона о високом образовању и члана 
123Б Статута Грађевинског факултета Суботица.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, потврда о упису на док-
торске студије. Ближе инфорамције се могу добити на 
телефон: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању 
услова слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
приспеле пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставника у звању редовног 
професора, научна област 

Хидротехника
УСЛОВИ: доктор техничких наука област Грађевинарство, 
радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 75 став 1 Закона о Високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) члана 2 Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивање радог односа 
наставника Универзитета у Новом Саду, број: 01-163/12 
од од 07.12.2017. године од и члана 122 став 2 бр. 278/2-
30.04.2013. године и измена и допуна Статута Грађевинског 
факултета (487-1/27.06.2016. године). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука 
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 
година. Ближе информације се могу добити на телефон: 
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова 
слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставника у звању доцента, научна 
област Инжењерска механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука област Грађевинар-
ство, радно искуство 5 година у педагошком раду. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене члана 75 став 1 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) члана 2. Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивање радог односа 
наставника Универзитета у Новом Саду, број: 01-163/12 
од 07.12.2017. године од и члана 122. Став 2. бр. 278/2-
30.04.2013. године и измена и допуна Статута Грађевинског 
факултета (487-1/27.06.2016. године).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука 
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 
година. Ближе информације се могу добити на телефон: 
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова 
слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет Суботица, Козарачка 2а 24000, Суботица. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања у средствима 
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене прис-
пеле пријаве се неће разматрати.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 108/15): да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17): 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из научне, односно стручне области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка 2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне области, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да је савладао обу-
ку и да има положен испит за директора установе, да 
има дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
ца), за наставника, педагога или психолога. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања (оригинал), радну био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе, извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана ), 
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уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога-за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију ( оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), доказ 
МУП-а о неосуђиваности правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања ( оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника) 
уколико исти има, а уколико нема, потписану изјаву да 
није имао стручно-педагошки надзор у раду, 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, оверену фотокопију. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Документација без доказа о 
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, 
када министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране, као ни фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о 
избору директора у складу са законом. Пријаве са овом 
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви 
школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса који немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за директора”, на адресу школе ОШ „Јован Јовановић 
Змај” Суботица, 24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 
22 или донети лично на адресу школе радним даном од 
08.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања.

ШАБАЦ

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Професор музичке културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније 

до 14.06.2018. године, за рад у издвојеној 
јединици Варна и у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 ст. 1 т. 1-5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017). Докази о испуње-
ности услова из чл. 139 став 1 т. 1, 3, 5 саставни су део 
пријаве на конкурс а доказ из става 1 тачка 2 прибавља 
се пре закључења уговора уговора о раду. Кандидат 
мора да има одговарајуће образовање предвиђено чла-
ном 140. и 142.Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просовет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17и 
3/17). Докази: уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, оверена фотокопија дипломе о стеченом висо-
ком образовању. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са напоменом „За 
конкурс”. Пријаве се могу предати и лично у секретарија-
ту школе од 08 до 14 часова сваког радног дана. Контакт 
телефон 015/304-170.

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3500-531

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017), 
и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника 
средње стручне школе из подручја рада здравство и социјал-
на заштита, за педагога и психолога, стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то. студије 
другог степена из анаучне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
уз које кандидат мора да има претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника (лиценцу), односно положен стручни испит, да 
има обуку и положен испит за директора школе (лиценцу 
за директора). Изабрани директор 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 пропи-
саним законом; да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора треба да приложи: биогра-
фију са прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; оверен препис/ оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис/ оверену фотокопију дозволе за рад настав-
ника и стручног сарадника; доказ о положеном испиту за 
директора школе уколико је положио испит; потврду о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уве-
рење) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима конкурса - не старије од 6 месеци;  
уверење суда да против њега није покренут кривични посту-
пак - не старије од 6 месеци; уверење о држављанству ори-
гинал/ оверену фотокопију - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених оригинал/ оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
на ком се остварује образовно- васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику у виду доказа да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе; доказ 
о резултату стручно- педагошког надзора о раду кандида-
та ( извештај просветног саветника) ако га поседује; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања доставља само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе; друге при-
логе којима кандидат доказује своје успехе у наставно-пе-
дагошком раду, организационе и менаџерске способности. 
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаву на конкурс заједно са 
потребном документацијом, односно доказима о испуња-
вању услова за директора школе, заинтересовани кандидат 
доставља у назначеном року, лично или поштом на адресу 
школе: Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице, 
у затвореном коверту са назнаком “Конкурс за директора”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе на телефон: 031/3500-531.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529, 014/222-098

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дујама 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 предме-
та; студије другог степена из области прдагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; испуњава 
услове за наставника средње школе за предмете који се 
изучавају у оквиру плана и програма гимназије, односно 
за педагога и психолога школе; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запоштање и злос-
тављање малолетног лица или родосрвнуће, за кривично 
дело 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-
криминаторско понашање; има држављанство Републике 
Србије; има дозволу за рад; има обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; зна српски језик; истиче се 
у наставно-педагошком раду, поседује организационе и 
лидерске способности. Кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: 
биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ 
о радном стажу, односно радном искуству у школи; оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у условима за избор 
директора; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту или лиценцу за наставника , педагога или психолога 
(дозвола за рад); уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); лекарско уверење (не старије од шест месе-
ци) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 установе; 
доказ о положеном испиту за директора установе (лицен-
ца за директора); извештај просветног саветника као доказ 
о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву на окол-
ност разлога недостављања извештаја); свој Програм рада 
за наредни мандатни период; друге прилоге којима кан-
дидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду 
и организационе и менаџерске способности; уколико се 
на конкурс пријави лице које је предходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве се достављају непосредно 
секретаријату школе или поштом на горе навдену адресу. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон број: 014/221-529.

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-200, 014/274-507

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене запослене на породиљском 
одсуству, а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања пре-
ма Правилнику о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријавни 

Наука и образовање
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формулар који је објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, кандидат доставља доказе о сте-
ченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву сви тражени докази морају бити 
достављени као оригинали или оверене фотокопије ориги-
нала. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања пре-
ма Правилнику о степену и врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријавни 
формулар који је објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, кандидат доставља доказе о сте-
ченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву сви тражени докази морају бити 
достављени као оригинали или оверене фотокопије ориги-
нала. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком 
“За конкурс”.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН” 
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-104

Наставник француског језика
на одређено време до повратка запослене са 

функције заменика директора

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 
пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверену у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова односно општинским 
управама као повремени послови). Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњава услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама школе с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим пријава-
ма. Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригинал или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавних бележника биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитров 23

тел. 017/877-360

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, традиционалне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или на основ-
ним студијама у трајању најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године за наставнике опште средње шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника; поседовање лиценце за директо-
ра школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директо-
ра школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
Закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке стуковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање, за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника, обуку 
и положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге риђених); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију доку-
мената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су предходно обавља-
ли дужност директора школе); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 
преглед кретања у служби са биографским податцима 
(необавезно); доказ о свим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 017/877-360. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора шкиле може бити изабрано лице 
које поседује одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена - (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске и то (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
инетрдисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (став 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета), 2) на 
основним студијама у трајању од најмање од четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, дозвола за рад односно поло-
жен стручни испит за наставника, васпитача или стручног 
сарадника (лиценца); да је прошао обуку и има положен 
испит за директора установе, у складу са законом (изабра-
ни директор који нема положен испит за директоре, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност), да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, да има физичку, психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство РС; да зна српски 
језик - језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директо-
ра, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве: биографске податке са прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора за наредни мандатни 
период, оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; кандидати који су високо образовање 
стекли по прописима о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године, подносе оригинал или оверену 
фотокопију дипломе и основних и мастер студија, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, за наставника или стручног сарадника (дозвола 
за рад- лиценца), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе (изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност), потврду о радном стажу од најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење из 
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности не старије 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима /лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци); извештај просветног савеника као доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(уколико нема кандидат доставља потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду); уколико се на кон-
курс пријавило лице које је предходно обављало дужност 
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директора установе, дужно је да достави резултате стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, пријава која не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном. Комисија за избор директора, извештај о спроведеном 
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 директора доставља министру у року од 
осам дана од дана достављања извештаја Комисије. Минис-
тар у року од 30 дана од дана пријема наведене докумен-
тације врши избор директора и доноси решење о његовом 
именовању, о чему ће школа обавестити лица која су се 
пријавила на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на горенаведену адре-
су, са назнаком “Конкурс за директора школе”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на телефон 
бр. 017/400-630.

ВРШАЦ

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832  

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17), однос-
но да има: одговарајуће високо образовање: стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука;  на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика на 
коме се и остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави оригинал или фотокопију/препис оверен од стране 
јавног бележника, не старији од 6 месеци, документације 
којом доказује испуњеност услова. Обавезно се доставља: 
диплома о стеченом образовању, лиценца (дозвола) за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, доз-
вола за рад директора (ако кандидат 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 директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност), потвр-
да о радном искуству од најмање осам година на послови-
ма образовања и васпитања, 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 директо-
ра ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење), уверење/доказ о знању српског језика, 
као језика на коме се у школи остварује образовно-васпит-
ни рад (ако се из дипломе о стеченом образовању 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 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (кандидат 
је дужан да достави: уверење МУП-а; уверење надлежног 
суда опште надлежности и уверење надлежног привредног 

суда), уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, штампани подаци/фотоко-
пија 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) биографија са кратким прегледом кретања у 
служби.  Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузи-
ма на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана рачунајући од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса кандидати достављају лично или путем поште на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
26334 Велико Средиште, Стеријина 5

тел. 013/892-133

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да лице испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитањ („Сл. гласник 
РС” број 88/2017) а и да је стекло одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017), 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, доз-
вола за рад (лиценца за наставника или стручног сарадни-
ка); обука и положен испит за директора школе; најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања или 
најмање десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано 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; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс лице треба да поднесе 
оверену фотокопију дипломе не старију од 6 месеци о сте-
ченом одговарајућем образовању и васпитању за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за настав-
ника  или стручногсарадника (оверен препис или овере-
ну фотокопију); доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
- пре склапања уговора о раду, оригинал); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ (уверење привредног суда, ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); доказ 
-потврду о најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог образовања 
или доказ-потврду о најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал); доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су на српском језику 
стекли образовање; доказ о резултату стручно педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, уколико га је било); резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања уко-
лико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе (уколико га је било); преглед кретања у служби 
са биографским подацима. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса (оверене фотокопије не старије од 
шест месеци) достављају се на адресу школе са назна-
ком „Конкурс за директора”. Конкурс ће спровести Коми-
сија за избор директора, коју именује Школски одбор. О 
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након 

пријема решења о именовању директора школе од стра-
не Министра просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивљње кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације 
може се контактирати на телефон број: 013/892-133.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 6

тел. 013/851-258

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће 
образо вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и 
то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада 
школа, за педагога и психолога, дозволу за рад наставни-
ка и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена 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 на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сагласно Закону о основама 
система образовања и васпитања и Обавештењу Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - нациналне заједнице од 08.12.2017. 
године кандидат треба да поднесе: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству односно годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о некажњавању из 
суда, СУП-а и привредног суда; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених за кандидате који су про-
менили презиме односно име после издавања дипломе; 
потврда одговарајуће високошколске установе да је кандат 
положио испит из српског језика (осим кандидата који су 
средње, више или високо образовање стекли на српском 
језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
лекарско уверење (може и из радног досијеа (необавез-
но), а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закљу-
чења уговора доставити ново лекарско уверење): оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Докумен-
те о чињеницама о којима се води службена евиденција: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење из казнене евиденције МУП-а, 
суда и привредног суда о неосуђиваности, може прибавити 
школа. Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступ-
ка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Потребно 
је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да школа прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
интернет адреси школе: www.osdositejobradovic.nasaskola.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би Конкурсна комисија могла даље да поступа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва документа 
морају да буду у оригиналу или овереној фотокопији и не 
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враћају се кандидату. Пријаве са документацијом слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 013/851-258. Сви изрази, појмо-
ви,именице, придевии глаголи у овом конкурсу, који су упо-
требљени у мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА “ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17), 
и то да: 1) има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16 2/17 и 3/17). Под високим образовањем 
сматра се образовање које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) на сту-
дијима другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дијама другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на 
сајту Министарства просвете), краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (овере не старија од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела надлеж-
не полицијске управе (не старији од 6 месеци). Доказ о 
познавању српског језика, као језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребним докумен-
тима достављају се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Основна школа ОШ „Хајдук Вељко”, 
Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник француског језика
за 22,22% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана (боловање због одржавање трудноће, 

породиљског одсуства, одсуства ради неге 
детета)

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за засни-
вање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17): да има 
одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат 
доставља следећу документацију: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе), уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оргинал или оверену копију), извод 
из матичне књиге рођених (оргинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом доставити 
поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
Конкурсна комисија неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/739-606

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника, педагога 
или психолога основне школе, у смислу чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, које 
је стекло: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет однос-
но групе предмета; б) 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 1) да има најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 2) да има дозволу за рад - лицен-
цу; 3) да има похађани прописан програм обуке и поло-
жен испит за директора установе (Правилник о полагању 
испита за директора школе није још донет, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора - две године од дана ступања на дужност); 
4) да има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; 5) 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; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; потврду о радном стажу у установи; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценци за рад; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или ове-
рена фотокопија); извод из МКР; доказ о неосуђиваности из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (потврду надлежне полицијске 
управе, потврду надлежног основног и окружног суда); ако 
је кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове, дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања. Напомена: а) 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење, доставља 
се пре закључења посебног уговора о међусобним правима 
и обавезама из чл. 124 ст. 1 ЗОСОВ односно пре ступања 
на дужност директора. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 019/739-606.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
на период од 4 годеине

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17 даље: Закон) и то: да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона за наставника ове стручне школе и подручја 
рада: машинство и обрада метала, електротехника и 
саобраћај, педагога и психолога, које је стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно групе 
предмета (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или  интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарујуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука (у ком 
случају лице које има завршене ове студије другог сте-
пена мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета а осим напред наведеног 
одговарајућим  образовањем сматра се и образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има дозволу за рад наставника 
(положен стручни испит-лиценца), педагога или пси-
холога; да 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Рупублике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; да против њега 
није покренут кривични поступак за кривична дела из 
члана 139 став1 тачка 3 Закона; да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности у складу са законом и подзаконским актима.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави као доказ о испуњености услова за избор директора 
школе и то: оверену копију доказа о стеченом одгова-
рајућем степену и врсти образовања у складу са чланом 
140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад настав-
ника, лиценца, стручни испит, педагога или психолога; 
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима не старије од 6 месеци, 
доказ да има обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност те се пријава неће сматрати непотпуном 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); доказ да није осуђиван 
у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона, не старије од 30 
дана; доказ да против њега није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, не 
старије од 30 дана; оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да 
зна српски језик. Уколико је кандидат 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; доказ из надлежног 
привредног суда да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - оригинал или оверену копију не 
старије од 30 дана. Осим наведеног кандидати достављају: 
биографију са кратким прегледом ангажовања, предлог 
програма рада директора школе, оверену копију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања - доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора. У складу са чланом 123 
став 14 Закона, кандидат је дужан да достави оригинал 
или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду ако га поседује. Копије доказа које се под-
носе при конкурисању за избор директора оверавају се од 
стране надлежног органа, јер се  у супротном неће  узети 
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема 
обавезу да пријављеним кандидатима  враћа приложену 
документацију. Пријаве доставити на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за избор директора- за конкурсну 
комисију”. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона број: 019/422-876.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора гимназије може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 - даље: Закон), као 
и Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) и то: које има одго-
варајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога (високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, као 
и високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. Године); које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
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 слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 

на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 139. Став 
1. Тачка 3) Закона; које није правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, у складу 
са Законом и подзаконским актима; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; које има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(стручни испит или лиценца); које има обуку и положен 
испит за директора (лиценца за директора); које има 
одговарајуће радно искуство на пословима образовања 
и васпитања, и то најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директо-
ра гимназије подноси доказе о испуњености услова за 
избор директора у складу са Законом и подзаконским 
актима, и то: доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га (оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење 
- не старије од шест месеци); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да канидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење привредног суда - не старије 
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (уверење - не старије од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (оверена фотокопија потврде, уверења или другог 
документа о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора (уколико кандидат то поседује, а у супротном иза-
брани директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, због чега се пријава таквог канди-
дата без овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања (потврда или уверење - посебно из сваке установе, 
односно за сваки период, уколико је кандидат био запос-
лен у више установа на одговарајућим пословима). Осим 
наведеног, кандидати достављају и остала документа 
од значаја за одлучивање, и то: доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника - уколико га кандидат поседује); 
резултате стручно-педагошког надзора у раду установе 
и оцену спољашњег вредновања установе (дужан је да 
достави кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе); доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (уверења основног и вишег 
суда - не старија од 30 дана); извод из матичне књи-
ге рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотоко-
пија или оригинал); краћа радна биографија и предлог 
програма рада школе за време мандата. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кандида-
тима, већ се доставља министру ради доношења одлу-
ке о избору директора. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, 
као и пријава која је предата препорученом поштом, у 
ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок 
за пријаву помера се за следећи радни дан, док се пот-
пуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор директора, у складу са Законом и подзаконским 
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може поднети у прос-
торијама школе или предати препорученом поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком “За комисију за избор 
директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број 019/422-564.

ЗРЕЊАНИН

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник стручне групе предмета: 
Основи трговине, Економија, 

Спољно-трговинско пословање, 
Економика туристичких и 
угоститељских предузећа

од 45% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада еконо-
мија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017) Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
бр. 5/2015, 16/2015,19/2015, 11/2016 и 2/2017) под одгова-
рајућим образовањем услове испуњавају:

Предмет Основи трговине: (1) дипломирани економист; 
(2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и 
ревизији; (3) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије. 

Предмет Економија: (1) дипломирани економист; (2) 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и 
ревизији; (3) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије. 

Предмет Спољно-трговинско пословање: (1) дипло-
мирани економист; (2) дипломирани економиста послов-
но-правног смера; (3) дипломирани економиста - менаџер 
у рачуноводству и ревизији; (4) дипломирани економиста - 
менаџер за финансије и банкарство; (5) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
Економије. 

Предмет Економика туристичких и угоститељских 
предузећа: (1) дипломирани економиста - менаџер за 
туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; (3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) 
дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани еконо-
мист; (6) дипломирани економиста у области управљања 
хотелијерством; (7) дипломирани економиста - менаџер у 
рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије у области Еконо-
мије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ком програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијер-
ству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у току студија изу-
чавало наставне садржаје из области предмета Економика 
туристичких и угоститељских предузећа. 

Практична настава за образовни 
профил Трговац

на мађарском језику, са 25% радног времена, 
на одређено времеради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада еконо-
мија, право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017) Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 
бр. 5/2015, 16/2015,19/2015, 11/2016 и 2/2017) под одго-
варајућим образовањем услове испуњавају: (1) дипломи-
рани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер 
у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста 
- менаџер у трговини; (4) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области економије. 

ОСТАЛО: кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 

Наука и образовање
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односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) 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 и 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 педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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. има држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и  степену стручне спреме; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139. став 1.тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Економско-трговинска школа „Јован 
Трајковић”, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком 
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 
5, чланом 139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17) и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 108/15); 1) да 
има одговарајуће  високо образовања из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, педагога или психолога, 
то јест високо образовање које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или б) 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10. септембра 2005. године, 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да има дозволу за рад (лиценцу), 4) да 
има обуку и положен испит за директора школе (канди-
дат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора положи у року од 
две године од дана ступања на дужност), 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 
6) 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 кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 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 пона-
шање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, 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 васпи-
тања, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем, 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 пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи 
следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању 
- оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипло-
ме  траженог степена и врсте образовања; дозволу за рад 
(лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија/препис документа); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверена фотокопија) - може 
и из досијеа а изабрани кандидат ће доставити ново пре 
закључења уговора; уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци); доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (диплома издата на срп-
ском језику која се приложи као доказ сматра се доказом 
о знању српског, кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику знање српског језика доказују потврдом 
одговарајуће високошколске установе да су положили 
испит из српског језика - оригинал или оверена фотокопија 
доказа); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе- уколико кндидат то поседује (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених-оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног МУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није 
утврђено дискриминиторно понашање- уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за  дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности у складу са Законом и Правил-
ником - уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања - уколико се пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду - уколико га кандидат поседује (ориги-
нал или оверена фотокопија извештаја просветног савет-
ника); радну биографију са прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време мандата. Документација која 
се доставља у виду фотокопија, мора бити оверена од стра-
не јавног бележника. Рок за подношење пријава на конкурс 
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-

налне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве доста-
вити на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се секретару школе, 
лично или на телефон 023/884-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Наставник хемије
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са члановима 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и у складу са чланом 
3 став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
за рад на радном месту наставник хемије; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страни Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству не старије 
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима који важе од 
10.09.2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе 
са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мас-
тер студија), уверење из МУП- а из казнене евиденције не 
старије од шест месеци, доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, не старији од 
шест месеци, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Рок за доставу пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
јавном гласилу. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве се подносе на 
адресу: Основна школа “Бора Станковић”, Жарка Зрењани-
на 90, 25255 Каравуково, телефон 025/762-095.

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 

Наука и образовање
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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. Кандидадт 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик (језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад). Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно 
достави: 1. 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 фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа), 2. уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3. 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (за горенаведена 
дела у тачки 3. који није старији од 6 месеци - оригинал 
или оверена фотокопија, 5. доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма/уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског јези-
ка под тачком 5). Лекарско уверење (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 

се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 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 разго-
вора са кандидатима. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информа-
ције обратити се директору школе на телефон 023/875-017.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 76,5% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекао а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и 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; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15 и 11/16): виша медицинска сестра - 
техничар; виша медицинска сестра; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста 
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сес-
тра општег смера; виша медицинска сестра интернис-
тичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; 
виши медицински техничар. Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита. Кандидати треба и: 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о претходно сте-
ченом средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о испуња-
вању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 

коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да: 1) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекао а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16): виша 
медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша медицин-
ска сестра интернистичког смера; виша медицинска сес-
тра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита. Канди-
дати треба и: 2) имају психичку, физичку и здравстве-
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 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 пона-
шање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у 
подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник акушерства са негом
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 23,5% радног 
времена

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекао а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16): виша меди-
цинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; виша 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; виша гинеколошко-акушерска сестра; специјали-
ста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска сес-
тра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра 
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар. Лице треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовни профил гинеколошко-аку-
шерска сестра. Кандидати треба и да: 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о претходно сте-
ченом средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о испуња-
вању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекао а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 
11/16, 13/16 - испр. и 13/16): професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар за математику еко-
номије; професор математике - теоријско усмерење; про-
фесор математике - теоријски смер; професор математике 
и рачунарства; професор информатике - математике; про-
фесор хемије - математике; професор географије - мате-
матике; професор физике - математике; професор биоло-
гије - математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - теоријска математика; дипло-
мирани математичар - примењена математика; дипломи-
рани математичар - математика финансија; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике - мастер (ово лице мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије)); дипломирани математичар - мастер (ово 
лице мора имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије)); мастер математичар 
(ово лице мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије)); мастер профе-
сор математике (ово лице мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије)). Кан-
дидати треба и: 2) имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) 
- српски језик; оригинал или оверену фотокопију уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да: 1) има одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања које 
је стекао а) 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 и 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 педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016 и 2/2017): лице које испуњава услове за 
наставника медицинске школе у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада личне услуге (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 16/2015); лице које испуњава услове за стручног 
сарадника медицинске школе у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада личне услуге (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015): дипломирани етнолог; етнолог - 
антрополог; професор одбране и заштите. Наведена лица 
могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом 
којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, сав-
ладала програм обуке за извођење наставе из предмета 
грађанско васпитање за одговарајући разред, односно 
која су претходно завршила неке од следећих програма: 
Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактив-
на обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуника-
ције; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих пра-
ва; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занема-
ривање деце; Здраво да сте; или која имају завршен спе-
цијалистички курс за наставнике грађанског васпитања на 
одговарајућој високошколској установи. Кандидати треба 
и: 2) имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа 
о похађаном програму или специјалистичког курса који је 
услов за извођење наставе грађанског васпитања; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139. став 1.тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући 
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на 
адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 
2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број 023/533-270.

ОШ ”ВЕЉКО ЂУРИЧИН”
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 12

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање, односно које 
испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и 140 став 
1 тачка 1 и 2 и став 2 ЗОСОВ („Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 108/2015); стечено 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовни-васпитни 
рад; да има дозволу за рад (лиценцу), за наставника, 
педагога или психолога; да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; да има најмање 
8 година радног стажа у области образовања и васпи-
тања. Изузетно ако се на конкурс не пријави кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог 
закона, дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 овог закона и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи оригинале или оверене фотокопије (не старије од 
6 месеци): дипломе, доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, уверење о држављанству, доказ о знању 
српског језика (уколико образовање није стечено на срп-
ском језику), потврду да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања. Лекар-
ско уверење изабрани кандидат за директора дужан је 
да достави школи пре закључења уговора о раду. Уко-
лико се на конкурс пријави кандидат који је претход-
но обављао дужност директора, дужан је да достави 
резултате стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Кандидат изабран за директо-
ра који нема положен испит за директора дужан је да у 
року од 2 године од дана ступања на дужност положи 
испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаву на конкурс са потребном документацијом доста-
вити школи у затвореној коверти на горенаведену адре-
су препорученом поштом или донети лично на адресу 
школе, са назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора школе - не отварај”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе, тел. 063/532-717.

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 глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 
2-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи а то су: 1) да има 
одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на 
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 предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући 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. 
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 највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, вас-
питач 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 (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван устано-
ве, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови); лице које је засновало радни однос на одређено вре-
ме 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 помоћни 
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 основним 
студијама положило испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наставе, 10) про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну шко-
лу, 11) професор разредне наставе, 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, 12) дипломирани библиотекар - информати-
чар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и 
књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломирани учитељ 
- мастер, 17) мастер учитељ, 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 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 про-
фесори одговарајућег језика треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). 
Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског окви-
ра), осим уколико нису завршила одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, 
или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. Предност за извођење наста-
ве 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 (одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне 
наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предеметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни форму-
лар; 2. доказ о одговарајућем високом образовању, а) ове-
рену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања, б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа, односно 
уверења или другог одговарајућег документа о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или дока-
за о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу, за оне кандидате који то поседују); 3. 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горена-
ведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - ори-
гинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се прило-
жи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању срп-
ског језика под тачком 6) лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору канди-
дата 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 благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се директору школе на 
телефон 023/884-017.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
ако: има завршену гимназију или средњу школу економ-
ске струке у трајању од четири године (оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, кандидат подноси уз 
пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије 
(оригинал уверење о држављанству које није старије од 6 
месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 (уверење о неосуђиваности које 
према подацима из казнене евиденције издаје полицијска 
управа, кандидат подноси уз пријаву на конкурс, уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкурса). Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс 
морају бити оверене од стране јавног бележника - нотара. 
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом слати поштом на горенаведену адресу. 

Наставник економике и организације 
предузећа

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђивано 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 пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 
и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тач-
ком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 
140 став 1 и 2, члан 141 став 7 Закона): наставник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. У складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017 и 8/ 

2017), лице које конкурише за радно место наставника еко-
номике и организације предузећа треба да је: дипломира-
ни економист; дипломирани инжењер организације рада; 
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника и стручног сарадника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Потребна документација којом се 
доказује испуњеност услова наведених у тачкама 1) 3) 4) 
и 5) члана 139 став 1 Закона: оверену фотокопију одгова-
рајуће дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс; 
с обзиром на то да се образовно васпитни рад остварује 
на српском језику потребно  је стечено средње , више или 
високо образовање на српском језику односно положен 
испит из српског језика (доказ о испуњености услова - ове-
рену фотокопију кандидат подноси уз пријаву на конкурс); 
оригинал уверење о неосуђиваности које према подацима 
из казнене евиденције издаје полицијска управа, кандидат 
подноси уз пријаву на конкурс, уверење не сме бити ста-
рије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење 
о држављанству Републике Србије које није старије од 6 
месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаву 
за конкурс са документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс”.

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, 13/17 
и 113/17) кандидат треба да испуњава и услове утврђене 
у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 
1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, а то су: 1) да има одговарајуће образовање и то: А) 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или Б) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем 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 поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање 
из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпита-

ча и стручног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); лице које испуњава услове за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом 
стеченим ван установе, под условима и на начин утврђе-
ним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); лице које је засновало радни 
однос на одређено време ради замене одсутног запосле-
ног (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи); сарадник у предшколској установи ( ако има 
образовање из члана 142 Закона); педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
из енглеског језика може да изводи лице које је стекло 
високо образовање и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик); дипломирани филолог англиста - мастер; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура). Кандидат треба и: 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да 
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одго-
варајућем 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 високошколска установа или оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу- за оне кандидате који то поседују), 3. уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 4. 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горенаведена 
дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал 
или оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образо-
вање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или 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, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа публикацији „Послови”. Прија-
ве 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 шко-
ле на телефон 023/867-001. 

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Директор
мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017): 
1) који има одговарајуће образовање за наставника у 
основној школи, педагога или психолога на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области из 
одговарајућих предмета, односно групе предмета или 
студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука ако има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајуће предмет, односно групу предмета, и лице 
са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) који има 
одговарајуће радно искуство од најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 3) који има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) које има држављанство 
Републике Србије; 6) које зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7) које има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу за наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или овере-
ну фотокопију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - као доказ о знању српског јези-
ка; доказ о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о неосуђиваности из казнене еви-
денције Министарства надлежног за унутрашње посло-

ве, уверење из суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак, уверење о неос-
уђиваности привредног суда; оверену фотокопију доказа 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима - лекарско уверење (може бити и старије 
од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнад-
но пре закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење); уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора установе); 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе - уколико га поседује. Кандидат може под-
нети и остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору (биографске податке, однос-
но радну биографију, оквирни план рада за време ман-
дата, докази о поседовању организационих способности 
и др.). Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
023/563-840.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Девети сајам запошљавања „Топ џоб“ 
одржан је 4. и 5. априла у Белекс-
поцентру на Новом Београду. Сајам 
су отворили директор Националне 

службе за запошљавање Зоран Мартиновић, 
члан Савета за запошљавање града Београда 
Драгомир Петронијевић и представник ком-
паније НИС Виктор Бартиениев.

„Национална служба може да понуди 
послодавцима велики број актуелних јавних 
позива, за доделу субвенција за подстицање 
запошљавања и спровођење програма обука. 
На нашем сајту се можете упознати са усло-
вима учешћа и потребном документацијом 
за подношење пријаве. Следеће недеље биће 
расписан и тендер за специјализоване обуке 
за информационо-комуникационе техно-
логије, у које ће бити укључено 1.000-1.200 
лица, јер постоји велика тражња управо за 
овим профилима, као што можемо видети 
и на овом сајму запошљавања. Сигуран сам 
да ћемо успети макар делимично да одгово-
римо на захтеве послодаваца“, рекао је овом 
приликом Зоран Мартиновић и позвао посло-
давце на даљу сарадњу са НСЗ.

Драгомир Петронијевић је истакао зна-
чај институционалне сарадње Града Београ-
да са свим партнерима по питању запошља-
вања, укључујући и Националну службу за 
запошљавање.

„Ове године је Град предвидео средства 
за подстицање пољопривреде у износу од 180 
милиона динара, првенствено за производњу 
органске хране, као и подршку ИТ сектору, 
пре свега кроз Научно-технолошки парк на 
Звездари. На данашњи дан у Београду има-
мо 85.441 незапослену особу, а настављамо 
са програмима и активним учешћем у борби 
против незапослености“, нагласио је Петро-
нијевић.

,,Ми у НИС-у верујемо у будућност и 
верујемо да само заједно са младим и енер-
гичним људима можемо ту будућност да про-
грамирамо“, истакао је представник Нафтне 
индустрије Србије Виктор Бартиениев.

Међу учесницима сајма су били: НИС, Enetel 
Solutions, Roaming group (Roaming Electronics, 
Roaming Networks, Техноманија), ВОX, ОИП, Фри-
ком, Ecovis, Cityscope, НЕЛТ, China Communications 
Construction Company LTD, Wurth, Yazaki, ЗАРА, 
Atlas Copco, BOSCH, Workforce и Винер штедише 
осигурање.

Међу понуђеним пословима најбројније су 
биле позиције у области ИТ индустрије (Junior 
and Senior NAV Developer, Junior and Senior SAP 
Consultant, Junior and Senior Java Developer, Junior 
and Senior PHP Developer, MS SQL Database 
Administrator Junior and Senior Software Test 
Engineer, Junior and Senior .Net Engineer, сис-
тем инжењери), затим у области продаје и ко-
мерцијале (регионални менаџер, асистенти у 
секторима продаје, комерцијалиста на терену, 
продавци у малопродајним објектима, точиоци, 
касири), логистике (менаџер логистике, мага-
цински радници, асистент међународног транс-
порта, асистент домаћег транспорта), а тражени 
су и економисти, инжењери техничке и машин-
ске струке, рачуновође, преводиоци, итд.

Назапослени и они који траже промену 
посла на сајму су имали могућност да оства-
ре директан контакт са послодавцима и оста-
ве своје радне биографије. 

Један од дугогодишњих партнера сај-
ма „Топ џоб“ је Национална служба за запо-
шљавање, чији саветници су на штанду НСЗ 
пружали информације и одговарали на пи-
тања незапослених и послодаваца. Најчешћа 
питања односила су се на актуелне програ-
ме за подстицање запошљавања, а многи 
су затражили и помоћ у састављању радне 
биографије или када је у питању разговор са 
послодавцима.

Одржан Сајам запошљавања „Топ џоб“

Међу учесницима сајма су били: НИС, Enetel Solutions, Roaming group, ВОX, ОИП, Фриком, 
Ecovis, Cityscope, НЕЛТ, China Communications Construction Company LTD, Wurth, Yazaki, ЗАРА, 

Atlas Copco, BOSCH, Workforce и Винер штедише осигурање

МЛАДИ И БУДУЋНОСТ

Јадранко Матић

     

     

ПРОМЕНЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
   „Нешто се мења на тржишту рада Србије. За разлику од претходних година, када смо 
углавном тражили добре менаџере, добре експерте и стручњаке, ове године је наш фокус 
не само на ИТ сектору, што сви тражимо, већ на кандидатима који немају високе квалифи-
кације, значи тражимо раднике и оператере. Претпостављамо да је ово последица долас-
ка страних инвеститора, производних компанија које су запослиле велики број оператера, 
радника у производњи, мајстора, па се већ осећа дефицит овог кадра на тржишту рада“, 
истиче Наташа Стаменковић, директорка људских ресурса компаније НИС, која је дугого-
дишњи учесник и један од партнера „Топ џоба“.
   „Јазаки“ из Шапца је компанија која запошљава 1.200 радника, а на сајму су тражили рад-
нике у свим секторима. „Истакли смо мало неочекивану понуду на овом сајму, судећи по ре-
акцијама кандидата. Ми се бавимо инжењерингом и производњом, али су нам потребни за 
успешно пословање и економисти и психолози. Наше искуство показује да су људи спремни 
да због посла и путују до Шапца“, каже Николета Илић, из сектора за људске ресурсе.
   Компанија „China Road and Bridge Corporation Serbia“, која је радила на изградњи Пупино-
вог моста, тренутно ради мост Обреновац - Сурчин, а на сајму су тражили преводиоце за 
кинески језик и рачуновође.

ПРВИ ПУТ НА САЈМУ 
   Велики број младих посетио је сајам у потрази за послом. Јована Живић је завршила 
средњу економску школу, смер туристички техничар, а касније је прешла на вишу медицин-
ску и завршила за дијететичара нутриционисту. Први пут је на сајму запошљавања, тражи 
посао у оба занимања и спремна је на било који посао у те две бранше. Битно јој је да има 
могућност напредовања.
   Марија Матјухин је дошла из Русије и већ неколико месеци је у потрази за послом. Радила 
је као књиговођа и сада конкурише за секретарске и административне послове. И њој је 
ово први сајам запошљавања, до сада је углавном конкурисала преко интернета.
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Флексибилно радно време најчешће 
се тумачи као право радника да 
изабере када ради у току једне 
недеље или радног дана, мада 

одређена законодавства одређују дан у току 
недеље у којем радници морају да раде, а 
преостали део представља флексибилно вре-
ме, односно време у оквиру којег запослени 
сами организују рад како би испунили днев-
ну, недељну или месечну сатницу. Чињеница 
је да је развоју флексибилног радног време-
на и рада на даљину у облику какав данас 
постоји у свету допринео развој технологија, 
али и виши ниво радних права у односу на 
претходне деценије.

Послодавци у Србији изгледа нису толи-
ко склони увођењу флексибилног радног вре-
мена, док светска истраживања показују да 
тај модел, познатији као рационално радно 
време, позитивно утиче на мотивацију за-
послених, што на крају године компанијама 
доноси значајно већи профит. Тај тренд прве 
су покренуле скандинавске земље, а модел 
су још пре неколико деценија преузеле САД, 
одакле се ова пракса проширила и на Индију, 
Шпанију, Немачку и остале земље. 

Подаци шпанске Националне комисије 
за рационализацију радног времена по-
казују да се продуктивност радника повећа-
ла за 19% у компанијама које промовишу 
флексибилност, а истовремено су додатно 
смањени фиксни трошкови предузећа. Међу-
тим, већина послодаваца у Србији није, из-
гледа, спремна да уведе такав начина рада, 
а и уколико би се одлучили за флексибилно 
рано време, како кажу, заузврат очекују по-
реске и економске олакашице.

Према законима наше земље могућа је 
прерасподела радног времена, али у оквиру 
предвиђених 40 радних сати недељно, а у 
посебним случајевима, када је реч о тешким 
пословима, запослени може да ради и мање, 
на пример 36 сати у току радне недеље. У 
Немачкој, с друге стране, све више преду-
зећа нуди могућност флексибилног радног 
времена, а према подацима савезног Ми-
нистарства привреде Немачке, четири од пет 
предузећа нуде посебне моделе за раднике. 
Тиме се, како оцењују, запосленима нуди 
могућност да, у складу са захтевима фирме 
ускладе и своје породичне обавезе и радно 
време. Компаније на тај начин добијају за-

довољније раднике, који се више ангажују на 
послу, што на крају свакако утиче на профит 
предузећа. 

У Великој Британији, на пример, сваки 
радник има право да свом послодавцу пред-
ложи измену уговора у раду, у смислу да за-
хтева флексибилно радно време, а конкретне 
облике рада потребно је у многим државама 
ускладити са потребама права радника на 
приватност и породични живот, као и зако-
нима који дефинишу заштиту личних и ком-
панијских података, безбедношћу на раду, 
породичним законима...

Светски гиганти, попут компанија „Бош“, 
БАСФ или „Фолксваген“, годинама привлаче 
добре и стручне раднике управо тако што 
нуде посебне погодности које се тичу радног 
времена. Ова пракса, према неким истра-
живањима, има и своју негативну страну. То 
се пре свега тиче запослених, јер им постаје 
нејасна граница између приватног и посло-
вног живота, а само паузу користе за време 
са породицом, што социолози и психолози 
оцењују као негативну појаву.

У нашем региону, флексибилно радно 
време и рад на даљину и даље су предмет 
расправа. Када је реч о раду запослених од 
куће, послодавци често као аргумент против 
такве праксе истичу да неће бити у могућ-
ности да надгледају раднике, односно, да 
раднику обезбеде сигурност и заштиту на 
оном месту на којем обавља рад.

Некадашња идеја о три осмице - осам 
сати рада, осам одмора и осам сати спавања, 
одавно је изгледа напуштена у савременој 
економији, а друштва која нису у потпуности 
прихватила западни концепт рада тешко се 
прилагођавају идеји флексибилног радног 
времена. 

БОЉА ПРОДУКТИВНОСТ РАДНИКА
Флексибилно радно време

Послодавци у Србији очекују пореске и економске олакшице да би увели 
флексибилно радно време

Извор: Танјуг

     
УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА 

   Савремени начини живота и пословања, као и интернет револуција, довели су до тога 
да у свету све више послодаваца уводи флексибилно радно време. Пракса је показала да 
и послодавци и запослени имају од тога бројне користи, али свакако се помињу и мањка-
вости оваквог система, где се највише истиче то да су запослени у том случају стално 
упослени, односто стално нешто „радуцкају“, па се брише граница између пословног и 
приватног живота.  
   Шта значи концепт флексибилног радног времена? То значи да не постоји више правило: 
8 сати дневно, а ни 40 сати недељно, већ радник има постављене задатке и рокове које 
мора да испуни. Дакле, резултат је важан, а не место или време које је потребно да се по-
сао обави. Запослени тако имају слободу да раде када мисле да је то најбоље и да ускладе 
своје пословне обавезе са породичним. 
   У Србији је тема флексибилног радног времена врло актуелна, али овај концепт још увек 
није популаран код наших послодаваца. У Привредној комори Србије недавно је предста-
вљено истраживање већине послодаваца у нашој земљи, а у исто време је представљена 
и нова стратегија за подстицање рађања.
   Министарка за популациону политику Славица Ђукић Дејановић је указала да је веома 
важно да се и компаније укључе у активности за достизање већег наталитета у Србији и 
упозорила да велики број послодаваца тренутно не обезбеђује ниједан вид финансијске 

помоћи запосленим родитељима.
   „Уколико би постојале подстицајне мере од 
стране државе за послодавце који активно 
спроводе мере у вези са усклађивањем рада 
и родитељства, највећи број послодаваца би 
се определио за пореске олакшице“, наве-
ла је она и додала да запослени родитељи 
кажу да би им највише значило увођење 
флексибилног радног времена. 
   Истраживање је обухватило 330 посло-
даваца са више од 126.000 запослених, а 
спровело га је Министарство без портфеља 
задужено за демографију и популациону 
политику у сарадњи са Републичким заво-
дом за статистику и уз подршку ПКС.

Извор: http://www.rts.rs
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НОВА РАДНА МЕСТА ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ

НАЈВИШЕ ПОСЛА ЗА
РАДНИКЕ У ПРОИЗВОДЊИ

На лесковачком сајму запошљавања понуђено преко 300 слободних послова

Једна од оних који су успели да до посла дођу управо преко сајма запошљавања је 
Јована Радисављевић, еколог из Лебана. На прошлогодишњем сајму је тражила посао, 

ове године примала биографије и захтеве незапослених за рад у Ђенерали Србија

Сајам запошљавања у Прокупљу Споразум Економског факултета и 
Града Ваљева о студентским праксама 

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ
ТОКОМ ЛЕТА

У организацији лесковачке филијале Националне службе за запошљавање у Кул-
турном центру Лесковац одржан је 31. сајам запошљавања. Учествовало је 14 послода-
ваца са територије Јабланичког округа, из области текстилства, прехрамбене и прерађи-
вачке индустрије, угоститељства, трговине, електроиндустрије и осигурања. У понуди је 
било више од 300 радних места. Најтраженији образовни профили били су: инжењери 
техничких струка, шивачи, конфекционари, кројачи, графички дизајнери, возачи, коно-
бари, кувари, рецепционери, а у понуди су била и радна места за рад у производњи за 
лица од првог до четвртог степена стручне спреме, без обзира на занимање.

Директор Филијале Лесковац НСЗ Дејан Станковић је истакао да се посао не чека, 
већ тражи и да су сајмови један од веома успешних начина посредовања у запошља-
вању. Једна од оних који су успели да до посла дођу управо преко сајма запошљавања је 
Јована Радисављевић, еколог из Лебана. На прошлогодишњем сајму је тражила посао, 
ове године примала биографије и захтеве незапослених за рад у Ђенерали Србија. Она 
је пожелела свима да нађу посао и додала да је сајам запошљавања један од начина да 
се то деси.

„Прошла сам у обуку у НСЗ на којој сам научила како се саставља CV, како се разговара са послодавцем, што ми је много помогло у про-
налажењу посла. Када сам чула да се организује сајам одмах сам се пријавила и после недељу дана дошао је позив за разговор“, каже Јована. 

Сајам је отворио градоначелник Лесковца Горан Цветановић, истакавши значај организације оваквих манифестација, јер на овај начин 
велики број заинтересованих може да се упозна са потенцијалним послодавцима и добије прилику за посао.

„Нова радна места и запошљавања су приоритети наше локалне самоуправе и улажемо велики труд да смањимо незапосленост. Тај циљ 
је делимично и остварен, јер је у последњих пет година број незапослених смањен за преко 5.000. С тим трендом ћемо наставити, а у наредном 
периоду очекујемо да се отвори најмање 3.000 нових радних места“, нагласио је Цветановић.

Према подацима Филијале Лесковац НСЗ, прошле године на два сајма запошљавања посао је добило 269 незапослених и попуњено је 93% 
исказаних потреба послодаваца.

На Сајму запошљавања у Прокупљу, одржаном 3. априла у просто-
ријама Дома културе „Радивој Увалић Бата“, учествовало је 15 послодава-
ца, а у понуди је било више од 200 слободних радних места. Сајам је у пе-
риоду од 11 до 14 часова у потрази за послом обишло више од 700 људи.

Већи број послодаваца исказао је потребу за радницима у области 
производње каблова за аутомобилску индустрију, кућних апарата и ма-
шина, затим за производњу и прераду хране. Понуда је било и у области 
трговине, а тражена су и административна занимањима.

Највећи број пријава на сајму прикупила је компанија BizLink 
Tehnology SRB DOO, преко 200. Незапослени су имали прилику да 
успоставе директан контакт са послодавцима, представе своја знања 
и вештине и предају радну биографију за позиције које су им биле ин-
тересантне. На штанду НСЗ послодавци и незапослени су могли да се 
упознају са активностима Филијале Прокупље НСЗ и добију све по-
требне информације о актуелним програмима за подстицање запо-
шљавања.

Економски факултет Универзитета у Београду и Град 
Ваљево потписали су Споразум о сарадњи који ће студентима 
омогућити праксу у институцијама и предузећима у надлеж-
ности те локалне самоуправе.

Споразум су потписали декан Економског факултета Бра-
нислав Боричић и заменик градоначелника Ваљева Драган Је-
ремић, истакавши да ће њихова сарадња дати резултате већ на 
лето, када ће први студенти имати прилику да стекну радна 
искуства у свом граду.

Делегација Економског факултета уручила је Матичној 
библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево донацију књига у 
вредности од 200.000 динара, са идејом да се у градској библи-
отеци формира посебан део са стручним економским наслови-
ма. Књиге су у издању Центра за издавачку делатност Економ-
ског факултета, који је највећи издавач економске литературе 
у земљи.

Марија Стевановић

Жарко Стојановић
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ПЛАНИРАЊЕ БУДУЋНОСТИ

АЛАТИ КОЈИ РУШЕ БАРИЈЕРЕ

У организацији Центра за усмеравање 
и постизање позитивних промена 
„Мрежа“, београдску филијалу НСЗ 
посетила је група младих из Центра 

за заштиту одојчади, деце и омладине у Зве-
ченској, да би се упознали са услугама НСЗ и 
начинима активног тражења посла.

Посета Националној служби за запо-
шљавање седморо младих из домова „Моша 
Пијаде”, „Јован Јовановић Змај” и „Дринка 
Павловић” једна је од више планираних по-
сета разним институцијама за које васпита-
чи сматрају да могу имати пресудну улогу у 
њиховом будућем животу. Циљ оваквих по-
сета је подршка професионалном и психосо-
цијалном осамостаљивању и планирању бу-
дућности младих, кроз пружање практичних 
знања и развој вештина неопходних за живот 
у ванинституционалним условима.

- Желимо да младима без родитељског 
старања помогнемо да се осамостале, ох-
рабре и оснаже, а поготово младима који се 
припремају за излазак из домова. Њима је 
потребно помоћи да се ублажи јаз у том пре-
лазном периоду, као и да не остану зависни 
од примања социјалне помоћи и додатака. 
Трудимо се да им помогнемо да увиде по-
требу за осамостаљивањем и развију соп-
ствене капацитете како би учинили нешто 
добро за себе и за друге, односно за друштво 
у целини - каже Јована Грбић, сарадница на 
пројекту „Преузми иницијативу“, који орга-
низује „Мрежа“.

По њеним речима, идеја је била да се 
овим посетама и радионицама обухвате ос-

новне комуникацијске вештине, остваривање 
права на здравствену заштиту, регулисање 
личних докумената. Након обиласка НСЗ, 
млади су посетили и Омладинску задругу, 
Канцеларију за младе, Поштанску штедиони-
цу и компанију „Кока-кола“, градску општину 
и полицијску управу.

- Рад са штићеницима се односи на 
вештине комуникације и однос према ауто-
ритету, очување целокупног физичког и пси-
хичког здравља, структурирање слободног 
времена и допринос локалној заједници кроз 
разне активности. Ту спада и помоћ у оства-
ривању права на здравствену заштиту, отва-
рање текућег рачуна, упознавање са трош-
ковима самосталног живота на месечном 

нивоу, објашњавање бруто/нето прихода, 
плаћање рачуна, упознавање са процедуром 
добијања и регулисања личних докумената - 
објашњава Грбићева.

Удружење Центар за усмеравање и по-
стизање позитивних промена - „Мрежа” је не-
владино и непрофитно удружење за пружање 
подршке и помоћи деци, младима и марги-
нализованим и угроженим категоријама 
становништва. Ова организација се бави пре-
венцијом патолошких појава код осетљивих 
група, превенцијом криминала и поремећаја 
понашања. Удружење пружа деци подршку 
у развијању социјалних вештина, а младима 
у осамостаљивању, професионалном оспо-
собљавању и планирању будућности. 

Удружење слепих и слабовидих Србије 
„Бели штап“ уз подршку Скупштине града 
Београда и Националне службе за запошља-
вање организовало је презентацију асистив-
них технологија које користе особе са инвали-
дитетом како би се укључиле у рад.

Презентацију је отворио члан Градског 
већа Драгомир Петронијевић, који је посло-
давцима упутио позив да се детаљно инфор-
мишу о свим могућностима које им стоје на 
располагању и омогуће особама са инвалиди-
тетом што лакши рад.

У име Националне службе за запошљавање 
присутнима се обратио заменик директора Фи-
лијале за град Београд Синиша Кнежевић.

- Послодавци могу да се обрате Нацио-
налној служби за запошљавање и укључе у 
јавне позиве који су актуелни од фебруара ове 
године, а они намењени запошљавању особа 
са инвалидитетом биће отворени до краја 
2018. Програми су исти као и прошле године, 
а у питању су субвенције за радну асистен-
цију, прилагођавање радног места и финан-
сирање зарада - истиче Кнежевић и додаје да 
је интересовање за ове програме велико, те да 
су бројне одлуке већ донете и омогућено за-
пошљавање већег броја ОСИ.

- У овом тренутку 1.870 особа са инва-
лидитетом је на евиденцији НСЗ у граду Бе-
ограду, што је за 9,11 одсто мање у односу на 

претходну годину. За прва три месеца 2018. 
запослили смо 303 особе, док је током целе 
прошле године запослено свега 407 особа са 
инвалидитетом у Београду - рекао је Синиша 
Кнежевић.

Татјана Милић Мандић, шеф Одсека за про-
фесионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом Националне службе за 
запошљавање, детаљно је представила програ-

ме намењене подстицању запошљавања особа 
са инвалидитетом, субвенције послодавцима 
за ангажовање радног асистента или опремање 
и прилагођавање радног места, као и олакшице 
које се могу остварити ако се запошљавају ОСИ. 
Такође, она је истакла у којој мери су послода-
вци задовољни ангажованим радницима, који 
су показали да су изузетно мотивисани за рад.

Центар „AS Teh“ je представио помагала и 
алате неопходне за рад особама са инвалиди-
тетом, а у холу зграде Скупштине града Бео-
града присутни су могли да виде ове алате и 
информишу се како их применити у пракси.

- Ово је још један у низу дођаја које ор-
ганизује Савез слепих и слабовидих особа 
Србије, како би се особе са инвалидитетом 
што више укључиле у реалне токове живота 
и рада - рекла је Весна Несторовић, председ-
ница овог удружења, и захвалила се Нацио-
налној служби за запожљавање на пруженој 
подршци и сарадњи.

Удружење слепих и слабовидих Србије 
„Бели штап“ основано је 2003. године, са циљем 
да помогне слепим и слабовидим особама у 
остваривању њихових права, обезбеди им пси-
хосоцијалну помоћ и подршку, али и упозна 
ширу друштвену заједницу са животом и мо-
гућностима слепих и слабовидих особа. 

Млади из Звечанске у посети НСЗ

Презентација асистивних технологија за особе са инвалидитетом

Катарина Јовичин

Немања Новаковић

Васпитачи и сарадници „Мреже“ у посети београдској филијали НСЗ



Бесплатна публикација о запошљавању 7718.04.2018. |  Број 773 |   

Предузетничка прича

Александар Голић из Зрењанина у квизу је освојио 2.000 евра, захваљујући којима је 
почео да се бави пољопривредом. Већ 10 година је у органској производњи, за коју 

каже да је антистрес терапија, иако је рад веома напоран

НОВАЦ ОД КВИЗА УЛОЖИЛИ
У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Када бисте освојили новац у некој наградној игри или квизу, 
на шта бисте га потрошили? Да ли сте се некад питали или 
размишљали о томе? Готово је сигурно да би већина размиш-
љала да купи стан или да потроши новац на неко лепо путо-

вање. А колико вас би се одлучило да купи њиву на периферији града 
у коме живи, почне да се бави пољопривредом и из корена промени 
свој живот и живот својих најближих?

Александар Голић из Зрењанина учествовао је у разним кви-
зовима, а са супругом Оливером освојио је укупно 4.000 евра. У 
квизу „Најслабија карика“ освојио је 2.000 евра и од тога је за 1.500 
евра купио њиву. Почео је да се бави пољопривредном производњом, 
првенствено да би себи обезбедио антистрес терапију. Посао којим се 
бавио довео га је до здравствених проблема и тада је одлучио да буде 
што даље од људи, а што ближе природи. 

„Усудили смо се да почнемо да се бавимо пољопривредом, иако 
су једина наша веза са њом били наши хобији - бонсаи и цвеће. Ре-
гистровали смо газдинство одмах након куповине земље, 2006. годи-
не. Од краја 2014. године кренули смо у органску производњу. Рад на 
оваквом газдинству је врло напоран и у нашем случају траје око 10 
месеци годишње“, објашњава Александар.

Почетна намера породице била је да производи храну за сопстве-
не потребе. За једну деценију створили су оазу мира и праву шуму 
хране. На површини од једног хектара налази се мешовити засад 
воћа, у мањој мери поврћа, крмног, лековитог и зачинског биља. Тре-
нутно имају преко 30 сталних култура. У претходних 10 година про-
изводили су још око 15 других култура од којих су одустали.

Осим производње органског воћа и поврћа, имају и балирану лу-
церку и сено, које намеравају да користе за животиње са органске 
фарме, коју планирају у будућности. Голићи се придржавају принци-
па органске производње у сваком сегменту.

„Стајњак набављамо трампом за сено и детелину и имамо га увек 
у великим количинама. Користимо приправак од коприве и друге 
рецепте, који су једноставни и ефикасни у органској пољопривреди. 
Такође, све наше биљне остатке са газдинства и домаћинства компо-
стирамо или користимо као биомасу за загревање дома. Заштитна 
средства користимо само са листе дозвољених средстава у органској 
производњи. Борбу се штеточинама водимо уз помоћ природних 
предатора, сетвом биља које одбија штеточине или физичким са-
купљањем где је то могуће. Наводњавање радимо по потреби, соп-
ственим системом за наводњавање“, објашњава Голић.

Своје засаде Голићи су формирали куповином квалитетног сад-
ног материјала и прикупљањем посебних садница и семена од прија-
теља. Посебно су поносни на саднице шумских воћкарица, које су као 
самоникло биље прилично запостављене у исхрани. Ипак, домини-
рају воћне врсте. Имају подједнако јагодасте, језграсте и коштичаве 
сорте воћа. Берба траје од маја до децембра. 

„Од наших плодова стварамо воћне сокове, џемове, слатка, ком-
поте, ракију, зимницу, а ускоро очекујемо и наше сушено биље и су-
шене плодове. С обзиром да највећи део хране трошимо за сопстве-
не потребе, до сада нисмо имали пуно вишкова за тржишну понуду. 
Међутим, наша стабла расту и род се повећава. Очекујемо да нам 
разноврсност понуде готових органских производа ускоро донесе 
неку опипљивију економску добит“, каже Александар Голић.

Ова породица бави се и узгојем лешника. Језгра чисте из љуске тек 
када имају купца, а продају их само целе и пажљиво очишћене. Кажу 
да на тај начин пружају максимум по питању квалитета, укуса, хигије-
не, нутритивне вредности. Ипак, лешник им још није донео зараду.

„Наши купци знају да осете разлику између наших свежих и 
пијачних или увозних лешника, који су презимили по магацинима 
и џаковима, а продају се у сумњивим здравствениМ и хигијенским 
условима“, тврди Александар.

Фото: Александар Голић, Извор: https://www.agroklub.rs/

     

     

ПОРУКА ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
   Голићи саветују младима да крену у улагање корак по корак и 
да се не залећу са скупим кредитима. Кажу, потребно је одредити 
приоритете и на основу њих се фокусирати и радити поступно.
   „Најбоље је да крену и напредују од сопствених средстава. Има 
и пуно других могућности. Могу да узму стартап кредите, да узму 
неповратна средства, стимулације. Најважније од свега је да 
имају идеју, информацију и визију”, поручује Александар.

НЕБРИГА О СТАТУСУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
   Голићи су се у својој производњи суочавали са различитим про-
блемима, које деле на природне и људске. Кажу да су смањили 
утицај природних непогода, али да им много теже пада што су се 
чак пет пута уочавали са крађама. Нису задовољни ни аграрном 
политиком.
   „За све друге проблеме које имамо у производњи кривимо само 
неозбиљне политичаре, који се играју власти деценијама, а брига 
о пољопривреди им је на зачељу. Највише ме погађају лицемер-
не изјаве политичара у којима на пољопривреднике гледају са 
лажном бригом, вређајући тиме наш интелект и потцењујући наш 
значај у друштву. Искрена и снажна небрига о статусу пољоприв-
редника једина је заједничка црта свих власти у последњих 30 
година“, сматра Александар.
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„Српска индустрија крајем прошле године произвела је највише у последњих 25 година“, истакао је економиста Иван Николић, уредник 
месечника „Макроекономске анализе и трендови”. На представљању новог броја овог издања Економског института и Привредне коморе Ср-
бије, он је указао да је учинак индустрије на крају прошле године премашио досадашња два максимума достигнута у протеклих четврт века.

Позитивна епизода раста индустријске производње, која је започета у лето 2014. године, није забележена ни у деценији која је претходила 
распаду СФРЈ – речено је на скупу у ПКС.

„Раст физичког обима индустријске производње осамдесетих година прошлог века износио је, у просеку, само 0,95 одсто годишње, док је 
од августа 2014. до почетка 2018. просечан месечни раст производње био 0,55 одсто, што одговара годишњем расту од 6,8 процената”, казао је 
Николић. Снажна експанзија индустрије је и веома стабилна, с обзиром да је просечни раст и током 2017. био 0,54 одсто месечно.

Аутор овог истраживања закључује да је раст индустријске производње од 2014. задовољавајући, али је достигнути ниво на крају прошле 
године још далеко од оног из 1990. године. Занимљива је и опаска аутора да се, услед бржег раста индустријске производње од раста бруто домаћег 
производа, њен релативни удео у бруто додатој вредности привреде увећава. Изнад је европског просека и упоредив је са најуспешнијим земљама. 

Поред стабилности, раст индустријске производње од 2014. карактерише и све већи квалитет. Раст је одржив, јер већим делом потиче од 
извоза, а током 2017. године и од инвестиција. Резултат је утолико значај-
нији јер је постигнут за време примене оштрих мера фискалне консоли-
дације, које су неповољно деловале на домаћу тражњу. Поред тога, аутор 
уочава последњих година тенденцију благе релативне промене структуре 
производње у корист области са вишим технолошким садржајем. Најбоље 
показатеље бележи производња хемикалија и хемијских производа, а 
следе производња машина и опреме и производња електричне опреме. С 
друге стране, високотехнолошке области, као што је производња рачунара, 
електронских и оптичких производа, као и производња основних фармаце-
утских производа и препарата, незнатно су смањиле свој удео у прерађи-
вачкој индустрији.

Николић закључује да не постоје за све земље важећа развојна ре-
шења, нити је искључиво индустријализација и њена технолошка развије-
ност пресудна за постизање високих стопа привредног раста. Она је по-
требна, али није довољна, јер пример Естоније говори да кључни покретач 
развоја могу бити и услуге – пре свега стручне, научне, иновационе и тех-
ничке делатности.

У општини Кула би до краја 2018. године требало да се отвори 500 
нових радних места, што би значајно смањило стопу незапослености 
у овој општини. У два погона у новој Индустријској зони у Кули биће 
отворена нова радна места у компанији „Калцедонија Италија“, која 
производи доњи веш и запослиће 300 радника, док ће у фабрици обуће 
„Еуроин“ посао наћи 160 радника.

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић на-
помиње да је у новим халама већ почела са радом компанија „Се-
венплант“, која се бави производњом садница воћа и у којој је посао до-
било педесетак људи, уз помоћ субвенција Развојне агенције Војводине. 
Све три компаније су купиле парцеле у Индустријској зони у Кули, која 
обухвата 20 хектара и у потпуности су инфраструктурно опремљене.

„У понуди имамо још 13 хектара потпуно опремљеног земљишта. 
Постоје заинтересовани инвеститори, па се надамо да ћемо наставити 
са продајом плацева, што ће нам даље донети и велики број нових рад-
них места”, каже Милојичић. Он напомиње да су нове инвестиције једи-
на шанса за смањење незапослености у овој општини. Иначе, Кула има 
око 40 хиљада становника и према званичним подацима Националне 
службе за запошљавање, више од 4 хиљаде незапослених, па се тако 
сврстава у једну од најнеразвијенијих општина Бачке. 

Србија је први пут имала представника на највећем светском фо-
руму „Global Teacher Prize“, одржаном у Уједињеним Арапским Еми-
ратима. Представници Удружења за подстицање предузетништва 
„Живојин Мишић“ имали су прилику да присуствују различитим ради-
оницама за едукаторе, али и да се повежу са тимовима из целог света. 
Идеја организатора Форума била је да се нађе решење како најбоље 
припремити децу за будућност и реформе која нам доноси будућност.

Лидери из света приватног, јавног и друштвеног сектора су се 
шесту годину заредом окупили како би заједно радили на проналаску 
решења за проблем подизања едукације на виши ниво, као и указа-
ли на проблем једнакости и запослености за све. Догађај је ове године 
окупио више од две хиљаде професионалаца из света образовања, који 
су радили на обликовању система и припремама за 2030. годину, када 
се најављују велике промене у начину школовања деце и начину раз-
мишљања.

Постајући званичан партнер Varkey фондације, Удружење „Живојин 
Мишић” сада има задатак да организује и спроводи избор за национал-
ног победника у Србији. Још један важан догађај у оквиру тог форума је 
проглашење Жељане Радојичић Лукић, учитељице из Бање Врујци, за 
једног од 50 најбољих едукатора света. Она је тако ушла у историју као 
први представник наше земље на овом такмичењу, за које се у настав-
ничкој професији верује да је у рангу такмичења за Нобелову награду.

„Драги моји наставници, заједно ћемо се борити да у наредном 
периоду унапредимо српско образовање и да наставимо да Србију про-
мовишемо на најбољи могући начин у свету”, рекла је том приликом 
наставница Жељана.

РАЗВОЈНА РЕШЕЊА

НОВА РАДНА МЕСТА
РЕФОРМЕ

ЗА БУДУЋНОСТ

Највиши ниво индустријске производње у последњих 25 година

Кула Промоција најбољих српских
едукатора у Дубаију

Извор: ПКС

Извор: http://zivojinmisic.rs

Извор: Танјуг
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У оквиру пројекта „Повећање конкурентности и економски развој 
занатства кроз опремање и активности Занатског едукативног цен-
тра“, одржан је дводневни семинар „Савремено пословање и преду-
зетништво, информационо-комуникационе технологије у занатству“. 
Семинар је одржан у просторијама Удружења самосталних занатлија 
Новог Сада, а присуствовао је велики број знатижељних предузет-
ника, чланова удружења, који су заинтересовани да унапреде свој 
бизнис пратећи трендове и могућности које нуде нове технологије. 
Пројекат је подржала Развојна агенција Србије (РАС).

Предузетници, пре свега власници занатских радњи који се баве 
старим уметничким занатима и домаћом радиности из Новог Сада и 
околине, као и из целе Србије, али и из Хрватске и Босне и Херцегови-
не, имали су прилику да науче како да сами користе информационе 
технологије у сврху промоције своје делатности, односно интернет 
сајтове и друштвене мреже да би могли пласирати своје производе 
на глобалном тржишту.

„У област дигитализације у занатству ушли смо као први од 12 
земаља југоисточне Европе и идемо два корака унапред, ако се узме 
у обзир да једино Србија од свих тих земаља нема усвојен закон о 
занатству“, истакао је Славко Новаковић, председник Удружења за-
натлија Новог Сада и додао: „Занати су изузетно еволуирали, сутра 
нас чека дигитализација и нећемо је дочекати неспремни. У Занат-
ском едукативном центру будуће занатлије ће учити како да отварају 
радње, шта их чека у том периоду, шта би од законских оквира треба-
ло да поштују, како да спроводе дуални систем образовања. Радује ме 
чињеница да сваки дан имамо све више чланова и то младих. Нашој 
деци обезбедићемо занат на много модернији и лепши начин“.

Догађају су присуствовали и представници НСЗ Филијале Нови 
Сад и Градске управе за привреду Града Новог Сада, као дугого-
дишњи сарадници и партнери Удружења занатлија, а присутни су 

били и гости из Бугарске - Тома Симичијева, председница Регионал-
не занатске коморе из Пловдива и Емил Васиљев, извршни директор 
Балканског бироа за потпомагање средњег сталежа.

„Важно је да сачувамо и развијамо старе уметничке занате. Tо je 
важан задатак сваке земље, јер представља њено културно добро“, 
истакла је Тона Симичијева која је пренела Новосађанима, домаћи-
нима Европске престонице културе 2021, искуства и активности из 
Пловдива, који је проглашен за Европску престоницу културе 2019. 
Да је размена искустава и информација добродошла, као и учење које 
из тога произилази, истакао је и Емил Васиљев, који је присутнима 
представио како се занатство развија у Бугарској, Албанији, Црној 
Гори и Босни и Херцеговини: „Дигитализација представља велику 
конкуренцију занатству и да би и даље постојало морамо га припре-
мити за то, а изврсни примери постоје у Немачкој и другим западним 
земљама од којих можемо много да научимо“.

Национална служба за запошљавање као модеран јавни сервис 
користи све могућности које дигитална технологија нуди, са циљем 
да се незапосленима олакша и убрза потрага за послом, а послода-
вцима олакша пословање и ефикасно креирање кадровске политике.

„У том смислу развили смо читав низ електронских услуга и за 
послодавце и за незапослене које су доступне путем нашег интернет 
портала, од увида у понуду слободних послова на територији целе Ср-
бије, креирања радне биографије, добијања понуде послова на имејл 
адресу, до онлајн посредовања и других услуга“, истакла је Татјана 
Видовић, директорка Филијале Нови Сад НСЗ. Овом приликом за-
интересованим предузетницима су представљени и актуелни јавни 
позиви НСЗ за 2018. годину, посебно они програми који одговарају 
потребама малих предузећа и занатских радњи.

Савремено пословање и предузетништво

Предузетници који се баве старим уметничким занатима и домаћом радиности, из Новог 
Сада и околине, као и из целе Србије, али и из Хрватске и Босне и Херцеговине, имали су 

прилику да науче како да сами користе информационе технологије у сврху промоције своје 
делатности, односно интернет сајтове и друштвене мреже да би могли пласирати своје 

производе на глобалном тржишту

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАНАТСТВУ

Ђурђина Мачак

У Занатском едукативном центру будуће
занатлије ће учити како да отварају радње,

шта их чека у том периоду, шта би од законских 
оквира требало да поштују, како да спроводе

дуални систем образовања

„У област дигитализације у занатству ушли
смо као први од 12 земаља југоисточне Европе
и идемо два корака унапред, ако се узме у обзир 

да једино Србија од свих тих земаља нема усвојен 
закон о занатству“, истакао је Славко

Новаковић, председник Удружења занатлија 
Новог Сада



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


