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УВОДНИК

ДУГОРОЧНИ ДОПРИНОС
Еколошка, зелена архитектура будућности у складу са свим на-

челима заштите животне средине, централна је тема овог броја лис-
та „Послови“. Ексклузивно вам доносимо причу са тимом компаније 
„Статверк“, која прави прву зелену зграду у Србији. На месту напуште-
ног објекта „Беобанке“, у самом центру Београда, на Зеленом венцу, јед-
ној од најзагађенијих улица, биће мултифункционални зелени објекат, 
који ће допринети побољшању квалитета живота и утицати на смањење 
буке и загађења. Живе, зелене фасаде унеће природу у животни и радни 
амбијент, то су здрави зидови који не само да дају оригинални изглед 
згради, већ су и звучна изолација и пречишћивачи ваздуха, јер биљке 
производе кисеоник, влаже ваздух и филтрирају штетне материје.

У компанији „Статверк“ кажу да је ово први велики корак ка озе-
лењавању Београда и Србије и врста заоставштине којом желе да дуго-
рочно допринесу читавој заједници, а о томе како ће изгледати прва 
зелена зграда и које ће све садржаје имати читајте на странама 4 и 5.

Нови број доноси интервју са директором Националне службе за 
запошљавање Зораном Мартиновићем, који је решењем Владе Репу-
блике Србије поново именован на функцију директора. Током прет-
ходне четири године НСЗ је значајно добила на угледу у јавности и 
постигнути су изузетно добри резултати, а Мартиновић за „Послове“ 
говори о плановима, приоритетима и циљевима у оквиру новог четво-
рогодишњег мандата.

Представљамо вам пројекат „Дигитална трансформација“, који је 
прошле године иницирала Канцеларија за информационе технологије и 
електронску управу, са циљем развоја е-Управе и ИТ предузетништва. 
Резултати овог пројекта већ се огледају у спровођењу два круга преква-
лификација за укупно 800 полазника. Из првог круга од 100 полазника 
већ 30% раде као програмери, а из другог круга за 700 полазника у 
току је пракса након завршетка обуке, али се већ 50 њих запослило на 
програмерским пословима. Такође, резултат овог пројекта огледа се у 
помоћи домаћим компанијама за довођење страних стручњака за раз-
вој иновативних производа и раст ИТ стартапова.

Из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
стижу вести да ће бити повећан буџет за предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом за следећу го-
дину, чиме ће се допринети оснивању нових предузећа и створити ус-
лови за отварање нових радних места на којима ће бити запослене ОСИ. 

Када је реч о борби против рада на црно, министар Зоран Ђорђевић 
најавио је још ригорознију контролу послодаваца који не раде по про-
писима. Иначе, Министарство за рад објавило је на свом сајту списак са 
именима 21 послодавца код којих су затечена лица на раду на црно. Пре-
ма том списку, приликом ванредних инспекцијских надзора извршених 
1. септембра на градилиштима у Београду, укупно 61 лице које је ради-
ло на црно затечено је код 16 послодаваца који су регистровани у Аген-
цији за привредне регистре, али и код пет нерегистрованих субјеката.

И у овом броју читајте о успешним младим предузетницима, но-
вим конкурсима за такмичења и позивима на праксу, али и о бројним 
активностима филијала Националне службе у целој Србији. 
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Други пут сте одлуком Владе иза-
брани за директора Националне службе 
за запошљавање. Шта Вас је мотивисало 
да се поново прихватите једне тако од-
говорне друштвене функције и шта ће за 
Вас бити приоритет у овом мандату?

Незапосленост је средином 2014. годи-
не, када сам именован на функцију дирек-
тора Националне службе за запошљавање, 
била један од највећих социјалноекономских 
проблема. То је за мене представљало вели-
ки изазов да кроз активности и програме 
Националне службе што више утичем на 
побољшање слике на тржишту рада. Влада 
Републике Србије је у том тренутку преу-
зела афирмативне мере за подршку преду-
зетништву и отварање нових радних мста. 
Национална служба је укључила све своје 
капацитете и успешно пратила политику 
Владе на смањењу стопе незапослености и 
повећању броја новоотворених радних мес-
та. Успели смо да обезбедимо стабилност на 
тржишту рада, а врло брзо и значајан пад 
стопе незапослености и континуиран пад 
броја лица на нашој евиденцији. Успоставили 
смо поверење између свих актера и партнера 
на тржишту рада. Евидентно је да све већи 
број послодаваца користи услуге Национал-
не службе за запошљавање, успоставили смо 
одличну сарадњу са скоро свим локалним самоуправама, међународним и невлади-

ним организацијама, а удружења и асоција-
ције свакодневно се обраћају за реализацију 
заједничких пројеката. Позитивни трендови 
на тржишту рада свакако су мотив да наста-
вимо са свим програмима и мерама који су 
дали добре резултате у наредном периоду.

Колико сте задовољни постигнутим 
резултатима од када сте дошли на чело 
Националне службе? Какво је тренутно 
стање на тржишту рада?

У децембру 2014. године било је 741.906 
незапослених на евиденцији Нацоналне 
службе, а 31. августа 2018. године 563.684, 
што је за 178.222 мање у односу на 2014. го-
дину. Према подацима Републичког завода 
за статистику из Анкете о радној снази, ан-
кетна стопа незапослености за 2013. годину 
износила је 22,1 процената, док, према ис-
том извору, анкетна стопа незапослености 
за други квартал 2018. године је двоструко 
мања и износи 11,9 процената.

Дакле, ови подаци говоре да се ради о зна-
чајном смањењу незапослености, што је један 

од приоритетних циљева. Може се рећи да смо 
задовољни, али да још увек нисмо постигли 
резултате са којима можемо да се похвалимо. 

Такође, према подацима преузетим из 
базе пријава на обавезно социјално осигу-
рање, у 2014. години регистровано је 232.280 
случајева запошљавања лица са евиденције, 
а 22.959 лица запослено је посредовањем На-
ционалне службе за запошљавање.

У 2017. години забележено је 268.497 слу-
чајева запошљавања са евиденције Национал-
не службе. Од наведеног броја, 70.632 лица су 
запослена уз посредовање Националне служ-
бе за запошљавање. За реализацију мера ак-
тивне политике запошљавања у 2014. години 
планирано је 600 милиона динара, у 2018. го-
дини обезбеђено је 3,65 милијарди динара.

У току 2014. године, за реализацију мера 
активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима запошља-
вања која се обезбеђују из буџета аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе, 
била су планирана средства у износу од 500 
милиона, а у 2018. години та средства износе 
750 милиона динара.

Такође, у односу на 2014. годину значајно 
се повећао број локалних самоуправа заинте-
ресовних за учешће у финансирању локалних 
акционих планова, тако да је у текућој годи-
ни, до сада, успостављена сарадња са 115 је-
диница локалних самоуправа.

Познато је да је Национална служба за 
запошљавање у 2018. години стабилизовала 
финансијско пословање и поред испуњавања 
свих законом утврђених обавеза и финанси-
рања свих материјалних трошкова обезбе-
дила значајан суфицит, што је утицало да се 
трансфери из буџета потпуно изоставе.

На чему ће Национална служба за 
запошљавање у будућности инсистира-
ти како би ефекти запошљавања били 
још бољи?

Као и до сада, Национална служба за за-
пошљавање инсистираће на смањењу броја 
незапослених и још бољој сарадњи са посло-
давцима. У ранијем периоду тешко је било 
обезбедити посао за већину незапослених, а 
данас је број отворених радних места толи-
ки да послодавци често не могу да пронађу 
довољан број лица. Шири се листа дефици-
тарних занимања, иако имамо у виду висок 
ниво лица са нижим квалификацијама, зато 
је потребно јачати капацитете незапослених 
и улагати у њихово додатно оспособљавање 
и обуке. НСЗ ће се трудити да у наредном 
периоду смањи број таквих категорија на 
евиденцији, тако што ће им кроз програме 
преквалификације омогућити да се обуче 
или усаврше за одређено занимање. Ту бих 
поменуо обуку за ИТ струњаке која је изазва-
ла велико интересовање, с обзиром да су ови 
профили тренутно најтраженија професија, 
како код нас, тако и у иностранству. Улагање у 
програме и обуке за лица која припадају теже 
запошљивим категоријама, програми запо-
шљавања, подстицај послодавацима, циљ је 
којем ћемо тежити у наредном периоду.

Катарина Јовичин

Разговор с поводом: Зоран Мартиновић, директор Националне службе
за запошљавање

ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ - МОТИВ
ДА НАСТАВИМО ДАЉЕ

Неопходно је градити
односе поверења са свима 

на које сте упућени да
сарађујете. Само тако
стечен ауторитет је 

одржив. Да бисте могли 
да правилно планирате и 
доносите корисне одлуке, 

мора се схватити и
уважити окружење у коме 

се налазите

     
САРАДЊА

   „Као посебно вредно издвојио бих ус-
постављање поверења између свих ак-
тера и партнера на тржишту рада. Све 
већи број послодаваца користи услуге 
НСЗ, готово све локалне самоуправе су 
политику запошљавања ставиле у врх 
својих приоритета, тако да заједнички 
реализујемо све програме запошљавања.   
Међународне и невладине организације, 
удружења и асоцијације препознали су 
нас као одговорног и озбиљног партнера 
и свакодневно нам се обраћају за реали-
зацију заједничких пројеката. Сви парт-
нери су нам драгоцени, јер је крајњи циљ 
свима исти: јачати приватну иницијативу, 
подстицати предузетништво и запошља-
вати људе“, истиче Зоран Мартиновић.

Према решењу Владе Републике Ср-
бије од 29. августа 2018. године, Зоран 
Мартиновић остаје директор Национал-
не службе за запошљавање и у наредном 
мандату. Досадашњи резултати најбоља 
су препорука да Мартиновић настави са 
започетим плановима и програмом руко-
вођења НСЗ и прави повод за разговор, у 
коме су сумирана постигнућа из претход-
ног мандата, која су створила основе за 
још значајнији напредак у предстојећем 
периоду. 
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М ултифункционални објекат са зеле-
ном, живом фасадом красиће центар 
Београда, Зелени венац, на месту 
напуштене зграде „Беобанке”. Креа-

тивни тим компаније „Статверк“ има зада-
так да обнови и промени намену и изглед те 
вишеспратнице. Локација није случајно иза-
брана, јер је у питању један од најпрометнијих 
делова града, са највећим загађењем, те ће 
зелена фасада допринети побољшању квали-
тета живота и утицати на смањење буке и 
загађења. 

Савремена архитектура и модерно гра-
дитељство константно настоје да кроз ефи-
касна решења одговоре на потребе заштите 
животне средине, а са циљем да обезбеде 
квалитетнији живот у великим градовима у 
којима нема довољно паркова и дрвећа. Јед-
на од могућности су зелене фасаде, уз помоћ 
којих се природа уноси у животни и радни 
амбијент. То су здрави зидови, који не само 
да дају оригинални изглед згради, већ су и 
звучна изолација и пречишћивачи ваздуха, 
јер биљке производе кисеоник, влаже ваздух 
и филтрирају штетне материје.

План за бившу зграду „Беобанке“ на Зе-
леном венцу је да подсећа на живу планину 
у центру града, а садржаће, између осталог, 
хотел, пословни простор, гаражу, паркинг за 
бицикле, ресторан, видиковац, еко-центар за 
едукацију. У компанији „Статверк“ (Stattwerk) 
кажу да њихов креативни концепт поручује 
да је природа већа од архитектуре и како се 
она буде мењала тако ће се мењати и изглед 
зграде. Захваљујући обновљивим изворима 
енергије, читава зграда биће самоодржива, 
идејно решење предвиђа и микроклиматску 
баријеру између унутрашњег и спољашњег 
простора зграде, која ће контролисати тем-
пературу.

Климатске промене и високе температуре 
указују на важност оваквих пројеката, јер зе-
лене баште, које ће покривати фасаду зграде 
на Зеленом венцу, расхлађују климу, умањују 
буку, која је један од највећих проблема у ве-
ликим градовима, али и смањују негативно 
дејство загађујућих честица у ваздуху.

„Статверк“ је пројектантска фирма осно-
вана 2007. године у Штутгарту, а од пре две 
године ради и у Београду. У разговору са Са-
ром Петровић, која је архитекта и Таром Мар-

ковић, задуженом за односе са јавношћу у тој 
компанији, откривамо све тајне зелене градње, 
иновативне идеје и добробити које ће Београд 
и Србија имати од таквих пројеката. 

Сара истиче да ће то бити прва таква згра-
да у окружењу.

„Наша фирма се највише бави адаптацијом 
и реконструкцијом напуштених простора, али 

на начин да се допринесе заједници и квали-
тету живота. Анализом локације на Зеленом 
венцу утврдили смо да је ту велико загађење 
и бука, да је улица изузетно прометна и да не-
достаје паркинг места. Због тога смо осмисли-
ли добро еколошко решење. Објекат ће, између 
осталог, имати гаражу са више од 500 места, 
пословни простор намењен искључиво еколош-
ки оријентисаним компанијама, еко-центар где 
ће се повезивати млади научници и инвести-
тори који желе да подрже зелене идеје“, прича 
Сара Петровић. 

У току је израда идејног решења пројек-
та. Креативни тим жели да обједини бившу 
зграду „Беобанке“ са околним зградама у 
једну визуелну целину, како би објекат могао 
да функционише у пуном капацитету и да 
искористи све предности обновљивих извора 
енергије и квадратуре. Радови почињу када 
се заврше све административне процедуре. 

АРХИТЕКТУРА БУДУЋНОСТИ

ТЕМА БРОЈА    Београд добија еко-центар на Зеленом венцу - прву енергетски 
ефикасну зграду са зеленом фасадом

     
ЗЕЛЕНО ЧУДО

   Зелене површине имале су важну улогу још у древним цивилизацијама, па се тако о 
њиховој неопходности у густо насељеним срединама говори од 14. века п.н.е. све до да-
нас. Семирамидини вртови су се налазили на левој обали Еуфрата унутар зидина древног 
Вавилона. Нажалост, о овим вртовима су остала само сведочења савременика који су их 
још тада прогласили једним од Седам чуда старог света. Вртови су били распоређени те-
расасто, тако да је сваки од вртова обухватао по једну терасу. Ово ремек-дело уметности 
и сведочанство краљевског луксуза одавало је утисак природности.

Бивша зграда „Беобанке“ биће попут планине у центру града, а имаће хотел, 
пословни простор, гаражу, паркинг за бицикле, ресторан, видиковац,

еко-центар за едукацију

Зграда из 1960. године
Зграда на Зеленом венцу изграђена је још 1960. године, 
за потребе „Енергопројекта“. Касније је прешла у посед 

„Беобанке“, која је 2002. отишла у стечај. У стању у којем 
је данас налази се од 2007. године, када је уклоњена
фасада и зграда огољена до конструкције. Покушаји

да се прода на тендеру почели су 2009. године, а новог 
власника, упркос изузетној локацији, добила је тек

шест година касније.
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Иначе, зграда је празна од 2002. године и већ 
је неколико пута била стављана на продају.

„Циљ нам је да овај објекат не буде само 
визуелно леп већ да буде симбол одрживог раз-
воја у Београду. Желимо да кроз цео пројекат 
покажемо да у сваком сегменту градње може 
да се поступа у складу са начелима заштите 
животне средине, па ће се у изградњи користи-
ти еколошки материјали и у будућности упо-
требљавати мање енергије за функционисање 
зграде. На пример, посебне конзоле на зидови-
ма замишљене су као микроклиматска барије-
ра између унутрашњег и спољашњег простора, 
па ће умањити улазак топлоте током лета, а 
током зиме потребу за повећаном потрошњом 
енергије за грејање“, објашњава нам Сара. 

Тара Марковић, саветница за односе с јав-
ношћу компаније „Статверк”, истиче да је глав-
ни циљ пројекта да допринесе бољим услови-
ма живота људи у центру града. „Како бисмо 
подстакли еколошке видове транспорта, у 
оквиру гараже биће обезбеђен посебан прос-
тор за бицикле. Добили смо велику подршку 
стручне јавности и овде и у Немачкој, а кроз 
овај пројекат покушаћемо да укажемо немач-
ким компанијама које још увек нису присутне 
на овом тржишту да је Србија добро и сигурно 
место за инвестирање“, каже Тара и истиче да 
је пружена и шанса младим људима у Србији 
да учествују у овом пројекту. „У децембру про-
шле године расписали смо два архитектонска 
конкурса и добили више од 65 сјајних идеја 
и радова. Студентима, младим архитектама, 
био је изазов да учествују у једном овако ино-
вативном пројекту. То је добар знак да постоји 
велико интересовање за зелену архитектуру и 
еколошке начине градње у Србији“.

Сам пројекат је велики изазов и за „Статверк” 
јер је врло комплексан, а компанија има много 
искуства, али са појединачним аспектима такве 
специфичне градње, па су врло радо прихвати-
ли посао. 

Посебну пажњу јавности изазвао је из-
глед фасаде, која ће се мењати у зависности 
од годишњег доба. Биљке ће пажљиво бити 
одабране, а углавном су то природни репе-
ленти, односно биљне врсте које нису интере-

сантне бубама. Такође, сви кровови компле-
кса биће озелењени, па ће зграда имати једну 
од највећих кровних башта у Европи. „Посеб-
на је предност ове локације што се са висине 
виде и Дунав и Сава, те ће на врху постојати 
видиковац који ће бити доступан свим грађа-
нима“, кажу у компанији „Статверк“. 

Сара Петровић каже да су од када послују у 
Србији започели нешто што ће сигурно бити еко-
хаб будућности и да је већ направљена мрежа 
еколошки оријентисаних организација, поједи-
наца, различитих научних установа, факултета... 
Она закључује да је за компанију цео пројекат 
први велики корак ка озелењавању Београда и 
Србије, нека врста заоставштине којом желе да 
дугорочно допринесу читавој заједници. 

Први солитер са зеленим фасадама у Ср-
бији имаће укупну површину већу од 30.000 
квадрата, а зелене фасаде ће заузети 2.737 
квадрата. Поред вертикалних зелених фа-
садних система, на спољашњим деловима 
објекта налазиће се додатно зеленило у виду 
саксијских биљака, а кровови ће такође бити 
зелени. Поред фасаде и унутрашњост објекта 
биће оплемењена великим бројем различитих 
биљака. Јелена Бајевић

          ЕКО-ХАБ
   Један од најважнијих садржаја „Статверк“ 
еко-центра чиниће еко-хаб (eco hub). Замиш-
љен као центар за едукацију и практично 
стручно усавршавање ученика, студената 
и младих научника, састојаће се од конфе-
ренцијских сала, учионица, еко изложбеног 
простора и сајма, као и простора намењеног 
за рад стартапима и појединцима који раз-
вијају „зелене“ идеје.

ВЕРТИКАЛНЕ БАШТЕ
ПАТРИКА БЛАНКА

   Француски ботаничар Патрик Бланк је-
дан је од пионира у изради еколошких зи-
дова и већ двадесет пет година истражује 
понашање биљака и њихову прилагодљи-
вост на различите услове окружења. Раз-
вијајући своју теорију вертикалних башта, 
створио је потпуно нов концепт озелења-
вања градова. Посматрајући различите 
врсте биљака, Бланк је закључио да се 
многе од њих у природи развијају и расту 
без земље, на потпуно вертикалним повр-
шинама, стенама и кори дрвећа. Једини 
предуслови за њихов раст су, заправо, 
чврста подлога, светлост и сталан извор 
воде. Та особина биљака је била основ за 
све његове експерименте који ће усле-
дити. Након пажљивог одабира растиња 
и материјала које ће користити у својим 
конструкцијама, Патрик Бланк је почео са 
реализацијом својих првих пројеката. Од 
1988. године дизајнирао је и извео на сто-
тине оваквих пројеката које је вешто укла-
пао како у ентеријере, тако и у екстеријере 
објеката различитих намена.

Небески вртови
Први солитер са зеленим фасадама у Србији имаће зелену фасаду површине

2.737 квадрата. Такође, сви кровови комплекса биће озелењени, па ће зграда имати једну
од највећих кровних башти у Европи. Кровни или како их још називају - „небески вртови“
(sky garden), одавно су присутни у светским метрополама које на овај начин покушавају

да ублаже проблеме очувања животне средине. Њујорк ће у 21. веку постати град са 
највећим бројем озелењених кровова. Градска управа планира озелењавање свих кровних 

тераса, у циљу побољшања микроклиматских услова, смањења загађености ваздуха
и буке, унапређења естетске слике града...
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Снажне технолошке и економске промене условиле су промене у свим 
сегментима друштва, а нарочито у свету рада и на тржишту радне снаге. 
Ново радно окружење пред образовање је поставило нове захтеве. Од об-
разовања се очекује да за релативно кратко време појединац постане запо-
шљив, да по завршетку образовања научено стави у функцију и тако уна-
преди свој положај на тржишту рада.

Упркос препознатим потребама тржишта и предузетим активностима, 
у пракси и даље постоје проблемима као што су неусклађеност понуде и пот-
ражње на тржишту радне снаге, велики број неформално запослених у укуп-
ној запослености, висока структурна незапосленост, растућа незапосленост, 
нарочито младих.

Када је о квалификацијама реч, тржиште рада карактерише неуређен 
систем квалификација, отежана покретљивост радне снаге, као и отежана комуникација са светом рада. Поред назива квалификације и 
дужине школовања, послодавци који запошљавају радну снагу не располажу никаквим подацима о томе шта појединци по изласку из све-
та образовања знају да раде, тј. које су њихове компетенције, за које су послове они оспособљени. У циљу превазилажења тих проблема и 
прављења споне између света образовања и тржишта рада, један од стратешких приоритета Владе Републике Србије је имплементација На-
ционалног оквира квалификација у Србији (НОКС), заснованог на социјалном партнерству и широком друштвеном консензусу.

Успостављањем НОКС-а биће дефинисано шта сваки појединац може и зна да ради сходно стеченим квалификацијама. Поред квалифика-
ција стечених формалним образовањем, у обзир ће бити узете и квалификације стечене неформалним образовањем и информалним учењем, 
што је у складу са праксом да је компетентност, тј. исход учења на тржишту рада, важнија од тога како је иста стечена.

У претходном периоду остварени су значајни резултати на том пољу. Донет је Закон о НОКС-у и основан Савет за НОКС, саветодавно тело 
које ће обезбеђивати препоруке у области политика о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са релевантним јавним 
политикама у области целоживотног образовања, запошљавања, каријерног вођења и саветовања, регионалног/локалног развоја.

Ради обављања стручних и развојних послова у обезбеђивању квалитета система квалификација (израде предлога стандарда квалифика-
ција, вођења регистра…) и координације између Савета за НОКС и других надлежних институција у свим аспектима развоја и имплементације 
НОКС, Влада ће до краја 2018. године основати Агенцију за квалификације.

После састанка са представницима 52 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у Републи-
ци Србији, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић најавио je повећање буџета за подршку предузећима 
за 2019. годину и доношење правилника којим ће се ближе дефинисати додела средстава државне помоћи путем јавних позива за побољшање 
услова рада у предузећима.

Ђорђевић је нагласио да министарство настоји да обезбеди знатно већи буџет намењен предузећима за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом за следећу годину, чиме ће се допринети оснивању нових предузећа и створити услови за отварање 
нових радних места на којима ће бити запослене особе са инвалидитетом.

„Ресор на чијем сам челу улаже максималне напоре како би особама са инвалидитетом омогућио боље услове за живот и рад. Још једна 
новина која нас очекује у наредној години је Правилник о додели средстава државне помоћи путем јавних позива за побољшање услова рада 
и то за период од три године. Њиме ће бити дефинисане могуће опције државне помоћи по наменама, услови и врста помоћи за сваку од 
опција, те ће на тај начин предузећа бити информисана о битним елементима и критеријумима од значаја за доделу средстава предузећима 
по јавним позивима за трогодишњи период. Правилник ћемо сачинити у сарадњи са Одељењем за контролу државне помоћи Министарства 
финансија и надамо се да ће знатно унапредити положај запослених особа са инвалидитетом“, рекао је Ђорђевић.

Он је истакао да је једна од актуелних помоћи која је усмерена ка предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом, рефундација трошкова плаћеног репроматеријала, чиме предузећа стичу економску предност, а за ове намене у 2018. 
години обезбеђено је 250 милиона динара.

„За ову врсту помоћи смо се одлучили на основу изјашњења 80 одсто предузећа приликом расписивања првог јавног позива у марту ове године. 
За рефундирање трошкова плаћеног репроматеријала непосредно повезаног са делатношћу предузећа, а сагласно одобрењу за спровођење мера и 
активности професионалне рехабилитације, добили смо и сагласност Министарства финансија“, рекао је Ђорђевић и додао да је циљ да се подстакну 
предузећа да запошљавају особе са инвалидитетом, као и да ће им држава пружити помоћ у томе издвајајући све више средстава из буџета.

„Потребно је да изградимо друштвено одговорну државу у којој стереотипи према особама са инвалидитетом неће постојати. Важно је спре-
чити њихову дискриминацију на конкурсима за посао и показати друштву да управо они раде чак квалитетније и одговорније од других и са 
великим мотивом“, рекао је Ђорђевић.

Састанку су присуствовали и државни секретар Ненад Нерић, в.д. помоћникa министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Ба-
рошевић и в.д. помоћника министра у Сектору за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг Саша Трандафиловић.

Након успешно спроведеног поступка јавне набавке услуге извођења специјалистичких информатичких обука незапослених лица за 
потребе тржишта рада, у сарадњи са Владом Републике Србије, Национална служба за запошљавање дана 05.09.2018. године потписала  
је уговоре за специјалистичке информатичке обуке.

Закључено је 19 уговора са 6 различитих понуђача за укупно 775 незапослених лица. У првој онлајн фази тестирања је тестирано више 
од 6.000 кандидата. Извођачи обука ће организовати другу фазу селекције тестирањем кандидата који су прошли прву фазу селекције.  

Програм специјалистичких информатичких обука представља наставак успешно спроведеног пројекта Владе Републике Србије, који 
је у 2017. години покренуо Министарски савет за информационе технологије и иновационо предузетништво, којим председава председ-
ница Владе РС Ана Брнабић. 

Ускоро се очекује реализација обука у 10 градова широм Србије, за кандидате који ће бити изабрани након друге фазе селекције.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ИТ ОБУКЕ НСЗ 

Агенција за квалификације

Више средстава за ОСИ у наредној години

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАД

Извор: minrzs.gov.rs

Извор: mpn.gov.rs
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УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА ПОСЛОДАВЦИМА
И ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Филијала Прокупље Националне службе за запошљавање 
покрива територију општина Прокупље, Житорађа, Блаце 
и Куршумлија. О актуелним програмима и мерама активне 
политике запошљавања и раду филијале разговарамо са 

Иваном Ивановић, начелницом Одељења за посредовање у запошља-
вању и планирање каријере.

Стање на локалном тржишту рада
На евиденцији је у јулу 2018. године регистровано 12.923 неза-

послених који траже запослење, а број незапослених после више го-
дина први пут је пао испод 13.000. Највећи број незапослених је у 
општини Прокупље - 47,47 одсто, у Куршумлији - 21,23 одсто, Жито-
рађи - 19,64 одсто и Блацу - 11,65 одсто.

„Током јула евидентирано је 585 новопријављених лица, од којих 
200 први пут тражи запослење, а преосталих 385 има претходно 
радно искуство. На евиденцији је највише лица са средњом струч-
ном спремом, око 6.500, следе лица без квалификација или са ниским 
квалификација, око 5.000, а потом и лица са вишим и високим обра-
зовањем - око 1.200“, каже Ивана Ивановић. 

На подручју Филијале Прокупље од почетка године пријављене 
су укупно 803 потребе за запошљавањем у оквиру којих се тражи 
посредовање НСЗ у избору кандидата. Реализација ових пријава за-
кључно са последњим даном августа је 75,72 одсто, што је укупно 608 
лица. Према речима наше саговорнице, највише се траже радници 
без квалификација, а затим радници у области економије, админи-
страције, трговине, обраде метала…

„Од почетка године са евиденције НСЗ Филијале Прокупље запос-
лено је 2.280 лица, а само током јула 485 и то највећи број у општи-
ни Прокупље - 361 лице и то у областима електротехнике, трговине, 
пољопривредне производње и прераде хране, затим машинству и об-
ради метала, здравству и фармацији, комуналним и тапетарским де-
латностима. Од 2.770 лица укључених у мере АПЗ, 2.569 је из катего-
рије теже запошљивих, укупно 92,74 одсто”, истиче наша саговорница.

Обуке
Обуке се спроводе у складу са годишњим планом за потребе фи-

лијале. Ивана Ивановић објашњава да је у току реализација обуке на 
захтев послодавца у Прокупљу за 49 лица у компанији „LEONI WSS”, а 
у питању је обука за производњу каблова за ауто-индустрију.

„До краја године ће у складу са плановима и пројекцијама посло-
давца бити ангажовано још 50 лица. Такође, у плану је и реализација 
обука за потребе тржишта рада и то за 33 лица, међу којима и 8 особа 
са инвалидитетом“, истиче Ивана.

Сарадња са послодавцима и локалним
самоуправама

Из године у годину послодавци исказују све веће интересовање 
како за мере активне политике запошљавања које спроводи Нацио-
нална служба за запошљавање тако и за посредовање и селекцију 
лица од стране НСЗ.

Наша саговорница каже да је сарадња са послодавцима на веома 
високом нивоу, као и да су локалне самоуправе последњих неколико 
година препознале значај учешћа у реализацији програма и мера ак-
тивне политике запошљавања. 

„Тако су и средства из године и годину све већа, а самим тим и 
обухват незапослених лица кроз програме и мере које спроводи НСЗ. 
Ове године у сарадњи са локалним самоуправама биће ангажовано 
470 лица, а само у општини Прокупље више од 350 лица. Такође, Фи-
лијала Прокупље НСЗ сваке године пружа техничку и стручну помоћ 
локалним самоуправама за реализацију програма или мера АПЗ које 
финансира локална самоуправа из сопствених средстава. До краја го-
дине ће се релизовати техничка и стручна помоћ за програм стручне 
праксе у Прокупљу”, најављује начелница Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирање каријере у тој филијали.

Сајмови запошљавања
Филијала Прокупље је организовала два сајма запошљавања то-

ком априла месеца ове године, у Прокупљу и Блацу. У понуди је било 
више од 100 радних места, а сајмове је посетило више од 1.200 неза-
послених. Сајмови су дали добре резултате, јер су захваљујући њима 
304 тражиоца запослења нашла посао. 

Планови
Филијала Прокупље НСЗ планира реализацију свих започетих 

програма, којима ће бити обухваћено више од 960 незапослених, што 
је увећање од 37% у односу на претходну годину, када је у програме и 
мере укључено око 700 лица.

„Биће настављено одржавање и унапређење сарадње са послода-
вцима и локалним самоуправама у реализацији програма и мера ак-
тивне политике запошљавања, а све у циљу смањења броја незапос-
лених са евиденције НСЗ, нарочито из категорије теже запошљивих, 
закључују в.д. директорка Филијале Прокупље НСЗ Ана Ђорђевић и 
начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање 
каријере Ивана Ивановић. Жарко Стојановић

Из године у годину послодавци исказују све веће интересовање како за мере активне 
политике запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање тако

и за посредовање и селекцију лица од стране НСЗ

Филијала Прокупље НСЗ
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У организацији Друштва за информати-
ку Србије и Привредне коморе Србије 
одржан је округли сто на тему „Проме-
не система опорезивања паушалаца“. 

Измене система опорезивања паушалаца, 
међу којима су таксисти, фризери, адвокати, 
али и запослени у ИТ сектору и други, олак-
шаће новим предузетницима улазак на тр-
жиште, а биће обезбеђени и нижи порези за 
њих у почетку пословања, као и излазак са 
тржишта без икаквих последица.

Ово је речено на поменутом скупу пред-
ставника ИТ сектора и Националне алијансе 
за локални економски развој (НАЛЕД), која је, 
између осталог, припремила Предлог измене 
система опорезивања, који би држава ускоро 
могла да узме у разматрање.

НАЛЕД предлаже да буде аутоматизова-
но одлучивање о томе ко може да буде па-
ушалац и то кроз развијање веб-апликације 
која би омогућила аутоматску проверу да ли 
је делатност паушално опорезива - лимит од 
шест милиона динара прилагођен делатнос-
тима, аутоматизација израде решења По-
реске управе о висини пореза и доприноса, 
уплата пореза и доприноса у целокупном 
износу на један рачун. Такође, лимит од шест 
милиона динара треба прилагодити према 
делатностима, размислити да ли све делат-
ности које тренутно имају право да буду па-
ушалци треба и даље да имају то право, као 
и да ли постојећи лимит од шест милиона 
треба да важи за све. Трећа измена односи 
се на аутоматизацију израде решења Порес-
ке управе о висини пореза и доприноса како 
би се смањила субјективна процена пореског 
инспектора. Предложено је и да се уплата по-
реза и доприноса врши у целокупном износу 
на један рачун, а да се затим врши њихова 
расподела између Пореске управе, РФЗО и 
ПИО фонда.

Представник НАЛЕД-а Душан Васиље-
вић истиче да у Србији има око 116.000 па-
ушалаца, те да они својим уплатама допри-
носе буџету више него сектори који нису у 
паушалном систему.

„Када је реч о реформи система опоре-
зивања“, наводи Васиљевић, „представници 
ИТ сектора сагласни су да паушално опо-
резивање треба да буде аутоматизовано и 
транспарентно. Такође, подсетио је да пре-
дузетник пре почетка пословања не зна да 
ли ће му бити одобрено паушално опорези-
вање, већ то сазнаје када крене у посао, те да 
би увођење аутоматизације и транспарент-
ности допринело да привредник сазна да 
ли ће бити део паушалног опорезивања пре 
почетка пословања, што ће олакшати посао и 
предузетнику и Пореској управи, а све ће то 
допринети бржем и лакшем оснивању пре-
дузетничког пословања“.

„Када се говори о паушалном опорези-
вању углавном се прво помисли на богате 
адвокате“, каже Васиљевић и додаје да у пау-
шалном опорезивању већином има оних који 
састављају крај са крајем и који не знају да 
ли ће имати довољно новца да плате порез. 

Пример су фриленсери, мини послови, прево-
дилачке канцеларије, који месечно зарађују 
око 100 или 150 евра и оцењује да такви пре-
дузетници не би требало да буду оптерећени 
плаћањем пореза док не разраде пословање, 
те како буде напредовао посао, тако ће расти 
и опорезивање.

Представница „Стартита“ Зоjа Кукић 
каже да нови предлог паушалног опорези-
вања има позитивне ефекте и додаје да др-
жава не би требало да опорезује оне преду-
зетнике који су на почетку пословања, који 
живе од једног клијента.

„Требало би у систем укључити преду-
зетнике који раде на црно, а не стављати већи 
терет на оне који су већ део система, јер све 
наведено може да доведе до тога да поједи-
ни стручњаци у ИТ сектору изађу из посло-
вања и уђу у сиву зону, што нико не би волео 
да се деси“, каже Зоја. Она је подсетила и на 
случајеве различитог опорезивања, односно 
на примере да два предузећа која раде у ис-
том граду и приходују сличан износ новца 
плаћају различите порезе. 

Милан Шолаја, директор Војвођанског 
ИКТ кластера, каже да је држава укључи-
вањем ИТ сектора у паушални систем омо-
гућила да српски ИТ постане конкурентан 
на глобалном тржишту, те да има још доста 
простора и могућности за ширење и одржа-
вање конкурентности. 

„Румуни и Бугари имају нулто опорези-
вање на плате у ИТ сектору, Пољаци дају ве-
лике субвенције за извоз својих ИТ услуга, а 
ми имамо овај облик и мислим да не би било 
добро да се мења“, сматра Шолаја и истиче да 
би велике измене опорезивања можда про-
узроковале веће трошкове, што би натерало 
предузетнике да пређу у сиву зону или да 
оду у иностранство.

„У том случају ћемо завршити са још 
мање буџетских прихода“, закључује Шолаја.

Паушал је модел како да мини послови, 
фриленсери и делатности са нижим прихо-
дима уђу у систем, а да имају мотив и ин-
терес да раде у легалној зони, те самим тим 
да доприносе средства у буџет. На пример, 
у ЕУ постоји удружење малих заната. Пау-
шални систем је такође решење за многе ИТ 
стручњаке, јер притисак на неки фиктив-
ни извор прихода од ИТ компанија може да 
резултује само одласком или изналажењем 
неких других начина пословања. Естонија је 
из тих разлога увела дигитално држављан-
ство још 2011. године. Највеће светске компа-
није одлазе и послују тамо где су трошкови 
пословања најјефтинији и где има најмање 
администрације, ма колико да износе њихо-
ви годишњи приходи. Подсетимо се прича 
око неплаћања пореза ИТ гиганата као што 
су „Гугл“ и „Епл“.

„Девизни инспекторат се од 1. јануара 
2019. године сели из Пореске управе у Народ-
ну банку Србије. Од 22. октобра ове године 
крећемо у заједничко разматрање реформе 
паушалаца са Народном банком и Пореском 
управом“, закључила је Јелена Јовановић из 
Привредне коморе Србије.

Измене система опорезивања паушалаца, међу којима су таксисти, фризери, адвокати, 
али и запослени у ИТ сектору и други, олакшаће новим предузетницима улазак на 

тржиште, а биће обезбеђени и нижи порези за њих у почетку пословања, као и излазак
са тржишта без икаквих последица

ШАНСА ЗА НОВЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Реформа паушалног опорезивања

Тамара Сарић



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

1325
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              12

Медицина                                         17
Пољопривреда и ветерина                  26
Индустрија и грађевинарство              26
Саобраћај и везе                                       30
Наука и образовање                          31

Бесплатна публикација о запошљавању 912.09.2018. |  Број 794 |   
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Зако-
на о професионалној рехабилитацији и запошљавању осо-
ба са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) 
и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 
и 9/18), Уговора о донацији – Спољне активности Европске 
уније – 48-00-201/2014-28 (од 16.05.2017. године) и Прак-
тичног водича - Набавке и грантови за спољне активности 
Европске уније – ПРАГ (верзија 2016.0, Одељак 6.9.2. од 15. 
јануара 2016. године )

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА

ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА
У 2018. ГОДИНИ – ИПА 2013

У тексту Jавног позива за учешће у финансирању 
програма обуке на захтев послодавца у 2018. годи-
ни – ИПА 2013 објављеног у часопису ПОСЛОВИ 
и на сајту Националне службе за запошљавање 
11.04.2018. године, у глави VII (Остале информације) 
став 2. мења се и гласи:
„Јавни позив је отворен од дана објављивања у сред-
ствима јавног информисања до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а најкасније 
до 31.12.2018. године“. 

Остале одредбе јавног позива остају неизмењене.

       
        Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 
99/2014 и 94/17), чл. 17. став 1, и 18, 19, 20. и 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 коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-2851/2018-03 од 27. марта 2018. године и 51 број: 
112-10300/2017 од 25. октобра 2017. године, Дирекција за 
управљање одузетом имовином оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
I  ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА: 
Министарство правде – Дирекција за управљање одузетом 
имовином, Београд, Немањина 22-26

II РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА:

1. Радно место шефа Одсека за послове 
преузимања и складиштења одузете 

имовине, самостални саветник
Одељење за преузимање одузете имовине, 

Сектор за преузимање и управљање 
одузетом имовином у Дирекцији за 

управљање одузетом имовином
1 извршилац

Опис послова: руководи и планира рад Одсека, пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад државних 
службеника и намештеника у Одсеку; организује поступак 
преузимања имовине и складиштења одузете имовине у 
магацину; води електронску евиденцију одузете имовине; 
припрема анализе и информације из делокруга Одсека; 
спроводи поступак  поверавања на управљање одузете 
имовине установама у складу са законом; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

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 5 година радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: стручна знања 
из области преузимања и управљања одузетом имови-
ном - усмено (познавање: Закона о одузимању имовине 
пристекле из кривичног дела („Службени гласник РС“, бр. 
32/2013 и 94/2016), и подзаконски акти донети на основу 
овог Закона), Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени 
гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење 
и 113/2017-аутемтично тумачење) и Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014-др.закон и 5/2015 и 44/2018), познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару и вештина кому-
никације - усмено (интервју), вештине логичког и анали-
тичког резоновања, организационе способности и вештине 
руковођења - писмено, путем стандардизованох тестова. 

2. Радно место зa подршку пословима 
процене вредности одузете имовине, 

млађи саветник
Група за послове процене вредности 

одузете имовине, Oдељење за преузимање 
одузете имовине - Сектор за преузимање и 

управљање одузетом имовином у Дирекцији 
за управљање одузетом имовином

1 извршилац

Опис послова: учествује у спровођењу поступка процене 
вредности одузете имовине; учествује у састављању струч-
них извештаја о процени вредности одузете непокретне 
и покретне имовине; прати кретање тржишне вредности 
одузете имовине; сарађује са ангажованим установама и 
физичким лицима за процену вредности одузете имовине 
када је за процену вредности имовине неопходно ангажо-
вање вештака друге струке; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Правне науке или Економске науке у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године; положен државни стручни испит, 1 годи-
на радног искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: стручна знања 
из области преузимања и управљања одузетом имовином - 
усмено (познавање: Закона о одузимању имовине пристекле 
из кривичног дела („Службени гласник РС“, бр. 32/2013 и 
94/2016), познавање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару и вештина комуникације - усмено (интервју).

III  ТРАЈАЊЕ РАДА И МЕСТО РАДА: Рад на радним 
местима заснива се на неодређено време. Место рада је 
Београд, Дирекција за управљање одузетом имовином, 
Немањина 22-26.

УСЛОВИ ЗА РАДНА МЕСТА

1. Рок за подношење пријава на конкурс и садржи-
на пријава: Кандидати су дужни да своје пријаве на кон-
курс доставе у року од 8 дана. Рок за подношење пријава 
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Потписана пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам 
прибавити податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити уместо њега; 
- биографија;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;  
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оверена фотокопија диплома којом се потврђује стручна 
спрема;
-  доказ да лице није осуђивано и да није под истрагом;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту и 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде бивших послодаваца или уговори о раду). 

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 могу се приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно у општинској управи.
 
3. Остали општи услови за запослење: држављан-
ство 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.

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.

IV Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Дирекција за управљање одузетом имовином, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс - назив 
радног места на које се конкурише“.

V Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време

VI Провера оспособљености, знања и вештине 
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место провера познавања рада на 
рачунару и вештина комуникације биће обављена почев 
од 01. октобра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у 
просторијама Службе за управљање кадровима у Београ-
ду, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, други спрат и 
просторијама Дирекције за управљање одузетом имовином 
у Београду, Немањина 22-26. О тачном датуму и времену 
учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на 
контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим 
пријавама.

VII За сва лица која буду уврштена на листу за пријем у 
радни однос у Дирекцији за управљање одузетом имо-
вином, биће спроведена безбедносна провера од стране 
надлежног органа, на основу писмене сагласности канди-
дата

VIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Весна Живковић, контакт број телефона: 
011/3622-464.

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

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

Овај оглас се објављује на веб-презентацији Министар-
ства правде, интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, порталу еУправе, на оглас-
ној табли, веб-страници и у периодичном издања огласа 
Националне службе за запошљавање.

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.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 4

тел. 028/497-192

Директор
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на  ( мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије ), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука,односно стручни назив 
дипломирани социјални радник, да има најмање пет година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат за директора подноси Про-
грам рада за мандатни период и прилаже доказе о испуња-
вању општих и посебних услова (уверње о држављанству, 
извод из МКР, уверење о здравстеној способности, уве-
рење да није осуђиван за дела која га чине неподобним за 
обављање послова и задатку у Центру, оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном факултету и уверење о 
радном искуству у струци). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др ДУШАН РАДИЋ“

36210 Врњачка Бања, Врњачка 22

1. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад на рачунару. Поред 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
одредби Закона о раду: 1. да је држављанин РС; 2. да је 
пунолетан; 3. да има општу здравствену способност; 4. 
да има прописану стручну спрему; 5. да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у јавној установи; 6. да испуња-
ва друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању услова подносе се путем 
поште или непосредно, у затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава за конкурс“, на адресу ЈУ Народна библиотека „Др 
Душан Радић“, Врњачка 22, 36210 Врњачка Бања, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. 

НОВИ С А Д

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

Шеф Одсека, у звању саветник
у Одсеку за опште послове

Опис послова: руководи радом Одсека, пружа стручна 
упутства, координира и надзире рад државних службе-
ника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и админи-
стративно-техничку помоћ начелнику Управног округа у 
извршавању послова заједничких свим окружним под-
ручним јединицама органа државне управе на подручју 
Управног округа, организује стручну и административ-
но-техничку подршку Савету Управног округа и обавља 
послове секретара Савета Управног округа; припрема и 

израђује акте о правима, дужностима и одговорностима 
државних службеника и намештеника, припрема предлог 
акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Стручној служби; припрема Предлог финансијског 
плана за израду Закона о буџету и извештаје о утрошку 
буџетских средстава; припрема и израђује Нацрт кадров-
ског плана, обавља послове аналитичара радних места и 
стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања 
државних службеника; организује и учествује у поступ-
ку јавних набавки; обавља послове којима се обезбеђује 
доступност информацијама од јавног значаја и припрема 
и израђује План интегритета органа; обавља послове из 
области реформе државне управе; обавља и друге послове 
по налогу начелника Управног округа.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука 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; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен државни струч-
ни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглес-
ког језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област државне управе 
и буџетског система - усмено; познавање енглеског јези-
ка - провераваће се увидом у сертификат или неки други 
доказ; познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештине логичког и аналитичког резоновања, 
организационе способности и вештине руковођења про-
вераваће се писмено, путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - усмено.

Радно место за канцеларијске послове, 
у звању референт

Група за опште и заједничке послове, Одсек 
за опште послове

Опис послова: врши завођење, формирање, евиденти-
рање, здруживање, развођење и архивирање предмета; 
врши резервисање бројева, евиденцију о кретању предме-
та и допуне предмета; даје обавештења странкама о кре-
тању предмета; води архивску књигу и излучује предмете 
којима је истекао рок чувања; врши наведене послове и 
за потребе инспектора који су смештени у општинама ван 
седишта Управног округа; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

УСЛОВИ: гимназија или средња стручна школа правног 
или економског смера, положен државни стручни испит, 
најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање закон-
ских прописа који регулишу област државне управе и 
познавање канцеларијског пословања у органима државне 
управе - усмено и вештина комуникације – усмено.

ОСТАЛО: Адреса на коју се подносе пријаве: Јужно-
бачки управни округ, Булевар Михајла Пупина 10, 21101 
Нови Сад, са назнаком „За јавни конкурс“ (навести радно 
место за које се подноси пријава).

Лице задужено за давање обавештења: Весна Шеће-
ров, тел: 021/421-786.

Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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. Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање у пуб-
ликацији ,,Послови“. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична 
карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; ори-
гинал 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 испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на ком радном месту, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство). Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уве-

рења о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Напомена: 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. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложи-
ти 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 у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преу-
зети на веб-страници Службе за управљање кадровима, на 
адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи – Обрасци“. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа. 

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандитима који конкуришу и чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају пред-
виђене услове за рад на оглашеном радном месту за које 
су конкурисали, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће 
се почев од 01. октобра 2018. године, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени на контакте (мејл адресе 
или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кан-
дидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе 
изборног поступка бити благовремено обавештени на кон-
такте (мејлове или бројеве телефона), које наведу у својим 
пријавама. За радно место под редним бројем 1. шеф Одсе-
ка, у звању саветник, Одсек за опште послове - 1 изврши-
лац провера стручних оспособљености, знања и вештина 
обавиће се у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, Булевар Михајла Пупина 2а, Београд (Палата Србија, 
источни улаз, 2. спрат, канцеларија 269) и у просторијама 
Јужнобачког управног округа, Булевар Михајла Пупина 10, 
Нови Сад, 3. спрат, сала Управног округа. За радно место 
под редним бројем 2. радно место за канцеларијске посло-
ве, у звању референт, Група за опште и заједничке послове, 
Одсек за опште послове - 1 извршилац, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторија-
ма Јужнобачког управног округа, Булевар Михајла Пупина 
10, Нови Сад, 3. спрат, сала Управног округа. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно чла-
ну 9 Закона о државним службеницима којим је утврђено 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступно радно место и да се избор 
кандидата заснива на стручној оспособљености знању и 
вештинама, кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у односу на 
кандидате без положеног државног стручног испита. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту достављају доказ о 
положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног бележни-
ка, као и непотпуне, неразумњиве, неблаговремене и недо-
пуштене пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу еУправе, на огласној табли и веб-страници 
Јужнобачког управног округа, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање у пуб-
ликацији ,,Послови“. Сви изрази, појмови, именице, придеви 
и глаголи у овом огласу који су употрбљени у мушком роду 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Администрација и управа  

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ 

„СОЛИДАРНОСТ” 
21230 Жабаљ, Николе Тесле 34

тел. 021/831-260

Директор Центра за социјални рад за 
општине Жабаљ и Тител „Солидарност” 

Жабаљ
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је стекао високо образовање на студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, и одговарајући академски, однос-
но стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник; да има најмање пет година искуства у струци; да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак за кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције; знање рада на рачунару и знање страног јези-
ка; да има организационе, комуникационе, менаџерске и 
вештине презентације. Кандидат за именовање директора 
уз пријаву мора да поднесе следеће документе, у оригина-
лу или у овереној копији: копију или очитану личну карту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, доказ о стручној спреми - оверена 
фотокопија дипломе или уверења, доказ о радном искуству 
у струци, уверење надлежне полицијске управе да није 
осуђиван, уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак, кратку биографију, програм 
рада за мандатни период на који се врши избор. Кандидати 
подносе пријаве у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, са доказима о испуња-
вању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Цен-
тар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидар-
ност” Жабаљ, Николе Тесле 34, 21230 Жабаљ, са назнаком 
„Конкурс за директора - не отварати“.

ПИРОТ

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1

Начелник Општинске управе Општине 
бабушница

на пет година

Опис послова: руководи и координира радом Општинске 
управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске упра-
ве; усклађује рад организационих јединица Општинске 
управе и обезбеђује њено функционисање као јединстве-
ног органа; остварује сарадњу организационих јединица у 
оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у скла-
ду са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине 
општине, Општинског већа и председника општине.

УСЛОВИ: да је пунолетан држављанин Републике Србије; 
да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; да раније није престајао рад-
ни однос у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже 
повреде дужности из радног односа; да има стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; да има положен држав-
ни стручни испит; да има најмање пет година радног иску-
ства у струци. Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, имејл-адресу, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима знања. Уз 
пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; диплому о стручној спреми; исправе који-
ма се доказује радно искуство у струци од најмање 5 (пет) 
година (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство); уверење Министарства 

унутрашњих послова - Полицијске управе да није правнос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци (издато након објављивања овог конкурса); 
уверење о положеном државном стручном испиту (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту достављају уверење о 
положеном правосудном испиту; лица са положеним струч-
ним испитом за запослене у државним органима, уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту дос-
тављају уверење о положеном стручном испиту за запос-
лене у државним органима); исправе којима се доказује 
да раније није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фото-
копији. 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 чињени-
цама о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наве-
дене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 
Образац изјаве објављен је уз Јавни конкурс за попуња-
вање положаја начелника Општинске управе Општине 
Бабушница. У изборном поступку, Конкурсна комисија 
врши проверу и оцењивање: 1. Стручне оспособљености 
за рад на положају начелника Општинске управе Општине 
Бабушница - усмено, путем разговора, 2. знања из области 
система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 
- други закон и 101/2016 - други закон), Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016) и Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 - 
други закон) - усмено путем разговора). 3. вештина кому-
никације, усмено, путем разговора. Објављивање јавног 
конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начел-
ника Општинске управе Општине Бабушница објављује се 
на веб сајту Општине Бабушница и публикацији „Посло-
ви”. Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 15 дана од дана оглашавања 
обавештења о јавном конкурсу у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису при-
ложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује 
закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној 
комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. 
Жалба кандидата не задржава извршење закључка. Адре-
са на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе 
о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити 
лично на шалтеру број 1. Услужног центра Општине Бабуш-
ница или препорученом пошиљком Конкурсној комисији 
преко Општинске управе Општине Бабушница на адреси 
Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Прија-
ва на Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 
Општинске управе Општине Бабушница”. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: Јована Радо-
вановић, канцеларија бр. 29, у периоду од 06.30 до 14.30 
часова часова, тел. 010/385-112 локал 29. Изборни посту-
пак: Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када 
ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и 
вештина руковођења, обавестити учеснике конкурса, чије 
су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
положају начелника Општинске управе Општине Бабушни-
ца. 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.

                       Трговина и услуге

CHILLOUT DOO
11000 Београд, Мајке Јевросиме 48

тел. 061/6066-249

Собарица
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на наведени контакт 
телефон послодавца. Конкурс је отворен до 30.09.2018. 
године.

AIR SERBIA CATERING DOO
Сурчин, Аеродром Београд

e-mail: ana.djokovic@airserbia.com

Касир
место рада: Фабрика „Лир“, Ратно острво 8, 

Нови Сад
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство на истим или сличним позицијама, пробни рад 
2 месеца. Јављање на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 
20.09.2018.

Кувар
место рада: Фабрика „Лир“, Ратно острво 8, 

Нови Сад
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство на истим пословима, пробни рад 2 месеца. Јављање 
кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 20.09.2018.

Помоћни радник у припреми хране
место рада: Фабрика „Лир“, Ратно острво 8, 

Нови Сад
8 извршилаца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, пожељно искуство 
на помоћним пословима у кухињи, пробни рад 2 месеца. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 
20.09.2018.

ЗАНАТСКА РАДЊА
„ЕЛЕКТРО-МАЊАЧА“

26314 Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 5
тел. 063/7517-110

e-mail: elektromanjaca@gmail.com

Бравар
на одређено време, место рада Панчево

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; IV степен струч-
не спреме, машински техничар - контролор квалитета; радно 
искуство до 12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Терен-
ски рад. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/7517-
110 и 060/7517-110, лице за контакт: Милорад Топић.

ДОО „ЦИКЛОВЕНТ“
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 20

тел. 021/6400-808

Бравар - монтер
УСЛОВИ: IV степен - универзални бравар или III степен - 
бравар, са радним искуством од 24 месеца; возачка дозво-
ла Б категорије; теренски рад; обезбеђена исхрана; пробни 
рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву: 30.09.2018.

Л & Б 
21000 Нови Сад, Ђорђа Зличића 53

тел. 060/6330-309, 062/8115-334

Конобар
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; да је лице 
6 месеци на евиденцији незапослених; рад у првој сме-
ни. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву: 30.09.2018.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

МБ & ТОМА ДОО
11060 Београд, Слободана Јовановића 4

тел. 063/209-457, 062/242-791

Продавац у пекари
место рада: Земун, Давидовићева 5

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, пожељно 
знање рада на рачунару, радно искуство у продаји и позна-
вање производа, али није пресудно. Заинтересовани кан-
дидати се могу јавити у року од 30 дана, на контакт теле-
фоне: 063/209-457 или 062/242-791.

НИКОМ АУТО
11000 Београд - Мали Мокри Луг

Ауто-пут за Ниш 23
тел. 034/355-810

Ауто-механичар
6 извршилаца

УСЛОВИ: искуство у ауто-механичарској бранши (пожељно 
у овлашћеним сервисима), пожељно познавање енглеског 
језика и рада на рачунару, минимум средња стручна спре-
ма, тимски играч. Нудимо: стални радни однос, савршену 
опрему за рад, добар тим као подршку, редовну и стиму-
лативну плату, могућност стручног усавршавања. Предност 
(али не и услов) је претходно радно искуство у раду са ита-
лијанским возилима. Рок за конкурисање: 8 дана. Пријаве 
са радном биографијом слати на: poslovi@nikomauto.rs. За 
све информације обратите се на тел: 034/355-810, контакт 
особа Милан Зоговић.

Пријемни референт у сервису
2 извршиоца

УСЛОВИ: обавезно искуство на сличним пословима 
(пожељно у овлашћеним сервисима), познавање возила 
(основни склопови и подсклопови), средњи ниво знања 
енглеског језика и рада на рачунару, минимум средња 
или виша стручна спрема (на било који начин везана за 
ауто-индустрију), изузетно добра комуникација, тимски 
играч. Нудимо: стални радни однос, савршену опрему за 
рад, добар тим као подршку, редовну и стимулативну пла-
ту, могућност стручног усавршавања. Предност (али не и 
услов) је претходно радно искуство у раду са италијанским 
возилима. Рок за конкурисање: 8 дана. Пријаве са радном 
биографијом слати на: poslovi@nikomauto.rs. За све инфор-
мације обратите се на тел: 034/355-810, контакт особа 
Милан Зоговић.

Продавац ауто-делова
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум 3 године радног искуства на продаји 
делова у продајним објектима или у сервисима (пожељ-
но овлашћеним), минимум средња стручна спрема, тим-
ски играч. Нудимо: стални радни однос, савршену опрему 
за рад, добар тим као подршку, редовну и стимулативну 
плату, могућност стручног усавршавања. Рок за конкурс 8 
дана. Пријаве са радном биографијом слати на: finansije@
mazda-nikom.co.rs, nikola.nikolic@nikomauto.rs.

Ауто-електричар - дијагностичар
3 извршиоца

УСЛОВИ: искуство од 3 године у ауто-механичарској бранши 
(пожељно у овлашћеним сервисима), самосталност у послу 
за решавање проблема на возилу, од најједноставнијих до 
најкомпликованијих, одлично познавање енглеског језика 
због коришћења дијагностике и коришћења техничке доку-
ментације због дијагностиковања квара на возилу, одлично 
познавање рада на рачунару, тимски играч. Нудимо: стал-
ни радни однос, савршену опрему за рад, добар тим као 
подршку, редовну и стимулативну плату, могућност стручног 
усавршавања. Предност (али не и услов) је претходно рад-
но искуство у раду са италијанским возилима. Рок за конку-
рисање: 8 дана. Пријаве са радном биографијом слати на: 
poslovi@nikomauto.rs. За све информације обратити се на 
тел. 034/355-810, контакт особа Милан Зоговић.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Референт набавке
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основна информатичка 
обука; мађарски - виши или конверзациони ниво; енглески 
језик - виши или конверзациони ниво; пробни рад 6 месеци. 
Јављање на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 30.09.2018.

SOFTLAB R&D DOO BEOGRAD
Београд, Јове Илића 17

Софтверски инжењер - јуниор нет 
девелопер

развој функционалног софтвера за познате 
клијенте, на одређено време до 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен - информатика, VII степен - рачунар-
ска техника и информатика; место рада: Вождовац - Бео-
град или Краљево (по договору); уметност програмирања 
(знање неког програмског језика); познавање енглеског 
језика - средњи ниво; радно искуство небитно; јављање 
кандидата на контакт телефоне: 064/1229-998 и 036/399-
060 или на e-mail: ljubinko.djokovic@softlab.rs. Пожељно 
достављање радних биографија послодавцу. Одлични 
услови за рад са коришћењем најсавременијих алата, уз 
стицање нових знања и вештина у јаком тиму на изазовним 
пројектима. Психолошко тестирање и провера стручног 
знања одабраних кандидата се врши у SoftLab-у Београд. 
Рок за подношење пријава: 01.12.2018.

A&S CAB MEGI DOO НОВИ САД
ОГРАНАК „ОЛА КАЛА“

21000 Нови Сад, Милоша Обилића 5
тел. 062/399-407

Радник на гиросу, продавац 
послужитељ

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен струч-
не спреме, небитно радно искуство; рад у сменама, ноћни 
рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву: 26.09.2018.

AGROHIM & KEMOIMPEX DOO
Београд, Ресавска 66

Вулканизер путничког и комби 
програма

са пробним радом од 3 месеца, место рада: 
Земун, Светозара Папића 18

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељна возачка доз-
вола Б категорије и 3 месеца радног искуства на траженим 
пословима. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу 
слати на мејл адресу: ivan.vidojkovic@kemoimpex.com или 
се могу јавити на број телефона: 064/8440-007, у року од 
30 дана од дана објављивања конкурса.

TRADIONAL TRADE DISTRIBUTION DOO
11080 Земун

Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а
e-mail: sisnisa.arsic@min.rs

Сменовођа
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, машинске, 
хемијске или прехрамбене струке, пожељно радно иску-
ство и знање рада на рачунару.

Оператер на тетрапаку
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске или хемијске 
струке, пожељно радно искуство на тетрапак машини и 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве могу 
слати на мејл адресу: sinisa.arsic@min.rs или се могу прија-
вити путем телефона: 063/555-371, у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса.

„ЕЛВОД“ ДОО
34000 Крагујевац, Београдска 67

тел. 034/370-280

Менаџер продаје на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС или ВС економске струке или техничке 
струке; поседовање возачке дозволе Б категорије; рад на 
рачунару; енглески језик - почетни ниво. Посебна знања 
и вештине: фокусираност на резултат, лидерство, тимски 
рад, презентационе вештине, добра комуникација - вер-
бална и писана. Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију могу доставити на мејл адресу: knjigovodstvo@
elvod.net, најкасније до 04.10.2018. 

„МАГНОХРОМ“ ДОО
36000 Краљево, Магнохромска 1

e-mail: office@magnohrom.rs

Руководилац послова обезбеђења
Опис послова: Организује послове обезбеђења и врши кон-
тролу исправности рада, израђује предлог плана и распо-
реда рада, спроводи усвојени план обуке и стручног усавр-
шавања радника ангажованих на пословима обезбеђења, 
предлаже процедуре и упутства за идентификацију и упра-
вљање ризицима, као и за идентификацију лица која бора-
ве у контролисаном простору. Одговара координатору за 
управљање ризиком за реализацију послова и задатака из 
домена своје надлежности. Обавља оперативно-аналитич-
ке и друге послове по овлашћењу координатора за упра-
вљање ризиком.

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или технич-
ког смера, најмање две године радног искуства на послови-
ма обезбеђења и познавање рада на рачунару; са или без 
лиценце за вршење основних послова службеника обез-
беђења без оружја. 

Извршилац послова обезбеђења
2 извршиоца

Опис послова: идентификују лица и средства која бораве 
у контролисаном простору, препознају ризике, спроводе 
процедуре дефинисане важећом регулативом, обављају 
и друге послове и задатке по налогу руководиоца послова 
обезбеђења.

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или технич-
ког смера, са или без радног искуства на пословима обез-
беђења (кандидати са радним искуством ће имати пред-
ност) и основно познавање рада на рачунару. Обавезно 
стицање лиценце неопходно за вршење ових послова; са 
или без лиценце за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја.

ОСТАЛО: Предност приликом доношења одлуке у вези 
радног ангажовања имају кандидати који поседују одгова-
рајућу лиценцу. Пријаве слати на: office@magnohrom.rs, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

Трговина и услуге
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ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 
дана. Трајање конкурса: до попуне радних места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Ђурђа Вељовић.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/324-70-31, 063/33-12-07
062/33-17-06

е-mail: stefan.pavlovic@kleffmann.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови - 1 месец

25 извршилаца

Опис посла: анкетирање пољопривредних газдинстава.

Место рада: Београд-1, Ваљево-2, Вршац-1, Крагујевац-1, 
Краљево-1, Крушевац-2, Лесковац-1, Лозница-2, Нови Сад-
1, Пожаревац-1, Сомбор-1, Сремска Митровица-1, Суботи-
ца-1, Ужице-4, Чачак-3, Шабац-2 (бројеви се односе на број 
извршилаца)

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно иску-
ство на сличним пословима (није услов), пожељна возачка 
дозвола Б категорије (није услов), пожељно добро позна-
вање места на територији своје општине.

ОСТАЛО: теренски посао - теренске трошкове рефундира 
послодавац (аутобуске карте или рачуне за гориво); рад-
но време - флексибилно; послодавац организује обуку у 
трајању од 2-3 сата у Новом Саду или Београду (рефундира 
трошкове пута). Трајање конкурса: до 31.08.2018. године. 
Кандидати могу да се јаве на наведене телефоне, лица за 
контакт: Стефан Павловић, Марија Копривица.

„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а

тел. 011/2260-556, локал 113
062/8893-090 

е-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Фактуриста у погону
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
3 извршиоца

Опис посла: евидентира улаз и излаз робе; фактурише 
робу и књижна одобрења за враћену робу; води уредну 
аналитичку евиденцију; ажурира и одлаже документацију; 
израда радних налога, њихово евидентирање и дорада.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. 
Рад у сменама.

Водоинсталатер
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и реновирање малопродајних 
објеката.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај. Рад у сменама.

Електричар
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај. Рад у сменама.

Професионални возач Ц категорије
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: врши развоз робе по малопродајним објектима 
и купцима; врши превоз на основу добијених налога и води 
евиденцију путних налога и потрошње горива; одговоран 
је за исправност возила; врши контроле возила, потрош-
них средстава, пређене километраже и о утрошку истих; 

води рачуна о редовним техничким прегледима возила и 
припреми истих за регистрацију; благовремено обезбеђује 
замену делова, набавку делова и сервис возила.

УСЛОВИ: возач, возачка дозвола Ц категорије; обавезно 
радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године. 
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Продавац/касир
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
20 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, излагању, одр-
жавању и разврставању производа; брига о трајности и 
исправности производа; брига о тачности истакнутих цена 
и њихова примена; рад на каси; редовно чишћење и одр-
жавање свих површина и робе у продајном објекту; директ-
но послуживање и помоћ купцима при доношењу одлука 
или проналажењу производа.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
са радним искуством). Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Месар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: познавање процеса обраде и припреме меса и 
производа од меса.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању - минимум 1 година. Обезбеђен 
смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Помоћни радник/хигијеничар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: врши истовар и утовар меса; врши паковање 
меса; помаже месару при раду; стара се о правовременом 
и исправном складиштењу намирница; дужан је да води 
рачуна о хигијени радног места; дужан је да правовремено 
приступи свим неопходним прегледима и резултате истих 
донесе на увид шефу производње.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању (предност ће имати кандидати 
са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. 
Рад у сменама.

Магацински радник
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, комисиони-
рању и разврставању производа; редовно одржавање робе 
и свих површина у објекту.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци. Обез-
беђен смештај. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати своје 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 011/2260-556, локал 113, 062/8893-090 (од 8 до 
16h). Лице за контакт: Силвана Кинкела.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2097 884

e-mail: hr@beg.aero

Tранспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (без обзира на 
занимање); радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу контактирати посло-
давца путем телефона или доставити радне биографије на 
имејл адресу послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифу-
новић.

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.

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на смер); 
неопходно je радно искуство у прехрамбеној индустрији 
(пекара, млекара) минимум 2 године. Обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз од смештаја до посла, рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем мејла или да се јаве на горенаведене 
телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА БЛАЦЕ

Блаце, Краља Петра Првог 153
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.rs

тел. 037/481-151

Професионални возач теретног 
моторног возила

место рада: градилишта на територији 
Републике Србије, на одређено време 2 

године
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног 
искуства у управљању тешким теретним возилима; возачка 
дозвола Б, Ц, Е категорије.

Руковалац грађевинских машина
место рада: градилишта на територији 
Републике Србије, на одређено време 2 

године
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног 
искуства на пословима руковаоца грађевинских машина; 
пожељно уверење за оспособљеност за руковање грађе-
винском машином (није услов); пожељна возачка дозвола 
Б категорије (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај; обезбеђен превоз - од 
смештаја до градилишта. Рад у сменама. Трајање конкур-
са: до попуне радног места Кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем поште, имејла или да се јаве на телефон 
послодавца, лице за контакт: Јелена Бурлица Марковић.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца (могућност 

запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; 
директно комуницира са купцима/добављачима; врши раз-
јашњавање/усаглашавање захтева купца по радним нало-
зима; евидентира радне налоге и врши обраду стања рад-
них налога; проверава и усаглашава комплетност радних 

Трговина и услуге
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налога са магационерима; шаље извештај о комплетности 
радних налога купцу; прави планове производње по рад-
ним јединицама и кооперантима; ради и доставља технич-
ко/технолошку документацију за процес производње; пра-
ти производњу и води рачуна о реализацији плана; води 
евиденцију свих неусаглашености добијених од стране 
купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај 
о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, 
шаље рекламације добављачима и учествује у решавању 
рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала; евидентира и плаћа 
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, 
накнада и осталих личних примања; прави статистичке 
извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду 
при обављању послова; води рачуна о заштити животне 
средине; примењује и води рачуна о примени докумена-
та, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге 
послове по налогу и упутствима непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 
и менаџмента и факултет организационих наука; радно 
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS Office 
пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен 
смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање конкурса: 
до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне 
информације јавити се на телефон послодавца, лице за 
контакт: Суанита Челебић.

DRVO TRADE NV DOO
11271 Сурчин, Војвођанска 370

тел. 060/696-0116
e-mail: office@drvotrade.co.rs

Менаџер продаје
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме економске струке, 
правно-биротехничке, комерцијалне или продајне; возачка 
дозвола Б категорије, средњи ниво знања енглеског јези-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

MANPOWER GROUP DOO
11000 Београд, Булевар Михајла Пупина 115в

тел. 063/296-579
e-mail: milica.marjanovic@manpowergroup.rs

Оператер у производњи
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинске или елек-
тротехничке. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања.

„SAMSIC“ DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 7б
тел. 064/828-52-65

Супервизор објекта
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII или IV стручне спреме, радно искуство 6 
месеци, познавање рада на рачунару (MS Office), возачка 
дозвола Б категорије, средњи ниво знања енглеског јези-
ка. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ТРЕНД СТИЛ
18000 Ниш, Хумска 17б

e-mail: trendstil@hotmail.com

Мајстор у производњи намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство: 6 месеци. Телефон за контакт: 
064/1590-527.

ОД „БОГДАНОВИЋ ВЕЛИМИР
И СИНОВИ”

18000 Ниш, Мокрањчева 36

Контролор на линији техничког 
прегледа

УСЛОВИ: техничар друмског саобраћаја, ауто-механичар; 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 24 месеца. 
Телефон за контакт: 064/3527-354.

РАДЊА „КИФЛИЦЕ БЕЗ АДИТИВА“
18000 Ниш, Пантелејска 25
e-mail: info@green-line.co.rs

Продавац у пекари
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; 
знање рада на рачунару; пожељно познавање рада на 
каси; пожељно радно искуство. Рок за пријаву: 30.09.2018. 
године.

Радник у производњи пецива
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; 
пожељно радно искуство. Рок за пријаву: 30.09.2018. године.

„АУТОКОМЕРЦ С“ ДОО ШАБАЦ
15000 Шабац, Гаврила Принципа бб

e-mail: nis@aks-sabac.com

Возач/курир за рад у Нишу
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању; возачка дозвола Б категорије; пожељно возачка доз-
вола Ц и Е категорије; да кандидат није кривично осуђиван 
и да се против њега не води кривични поступак. Телефони 
за контакт: 064/8023-589 и 064/8023-718.

4D AUTOMOTIVE DOO
18000 Ниш, Сретена Младеновића 100/21

Контролор на техничком прегледу
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола; рад-
но искуство: 12 месеци. Телефон за контакт: 065/9797-573.

ДОО АУТО-ЦЕНТАР „СПАСИЋ“
Јабука, Македонска 6

тел. 069/3589-990
e-mail: acspasic@gmail.com

Правно лице за издавање 
регистрационих налепница

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник, мастер прав-
ник; основна информатичка обука (Windows, Word,Excel, 
Explorer, Outlook). Трајање конкурса: до 20.09.2018. Слати 
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на теле-
фон 069/3589-990.

DOO PERFECT COMPANY
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Београд - Нови Београд

Антифашистичке борбе 30, лок. 30
тел. 063/310-652

e-mail: perfect.doo@mts.rs

Службеник поште
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен; без обзира на радно искуство; 
возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама и ноћни рад. 
Конкурс траје 21 дан. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/310-652 или 011/3110-433, Владан Милојевић.

СЗР „Љ.С. РЕМОНТ ВОЗИЛА“
Панчево

тел. 063/366-997
e-mail: remontvozila@yahoo.com

Бравар
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, бравар. Пробни рад месец 
дана. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/366-
997, Љубиша Игњатовић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
ПРЕДУЗЕТНИК СРЂАН АЛЕКСА

Црепаја, Маршала Тита 1 
тел. 063/354-032

e-mail: jovana.putnik@staritamis.rs

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен - кувар једноставних јела, IV степен - 
кувар. Рад у сменама. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/354-032, Јована Путник.

PRO-TECH MAX DOO
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 

109/1/2
e-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs

тел. 063/1031-590

Портир
на одређено време до 24 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен, без обзира на профил; пожељ-
на возачка дозвола Б категорије и знање енглеског јези-
ка; лиценца ППЗ и дозвола за ношење оружја су пожељни 
али нису неопходни. Обавезно је да лице није осуђивано. 
Пробни рад 30 дана. Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/1031-590, лице за контакт Драгиша Вученовић. 
Достављање радних биографија на увид пожељно мејлом 
на e-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs. Рок за пријаву је 
30.09.2018.

SIMEX ORIGINAL DOO
24000 Суботица, Сегедински пут 80

тел. 065/9111-152
e-mail: marijana.popara@simex-su.co.rs

Радик у производњи алкохолних пића
на одређено време 24 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Рад 
у сменама. Пожељно радно искуство, али није приоритет-
но. Заинтересовани кандидати могу своје биографије сла-
ти на горе наведену имејл-адресу или слати поштом. Све 
информације на горенаведени контакт телефон. Оглас 
важи до 01.10.2018. године.

„БЕЛ ПЛАСТ“ ДОО
31311 Бела Земља, Бела Земља бб

тел. 031/571-646
e-mail: posao@belplastcompany.com

Помоћни радник у финансијама
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економске струке, 
пожељно радно искуство на наведеним пословима (није 
услов) и Инфо Сyс апликацији (није услов). Слање пријаве 
за запослење мејлом: posao@belplastcompany.com.

Радник на производној линији
5 извршиоца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил, степен стручне спреме и радно искуство. 
Потребно је да заинтересовани кандидати лично доставе 
своје радне биографије на адресу послодавца, особа за 
контакт је Сања Марковић.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 20.09.2018. године.

Трговина и услуге
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OPPORTUNITY BANKA AD 
Нови Сад, Булевар ослобођења 2а

тел. 031/500-335
e-mail: mmitrovic@obs.rs

Сарадник продаје банкарских 
производа на терену

на одређено време до 12 месеци, за рад у 
Ужицу и околини

Опис посла: аквизиција, проналажење клијената, промо-
ција и продаја кредитних производа.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме без обзира на 
образовни профил и радно искуство, обавезно је поседовање 
возачке дозволе Б категорије. Пожељно радно искуство у про-
даји и на терену (није услов). Слање пријава за запослење на 
имејл: mmitrovic@obs.rs. Особа за контакт: Манојле Митровић. 
Конкурс је отворен до 17.09.2018. године.

TEHNIX BEO
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевић 55

тел. 060/85-35-015

Фарбарар-лакирер
на одређено време

3 извршиоца 

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; обавезно искуство 
на пумпи, компресору за фарбање и ручном електрич-
ном алату; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 
12 месеци. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 060/85-35-015. Конкурс остаје до попуне 
радног места.

ОПРУГЕ ПИКИЋ ДОО
11000 Београд, Пчињска 19

тел. 011/644-1288

Помоћни радник 
УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/644-1288. Конкурс остаје отворен до 
23.09.2018. године

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА
ПЕКАРСКА РАДЊА МАРИЈА 

ТОДОРОВИЋ
11000 Београд, Цетињска 6

тел. 063/8707-079

Продавац у пекари
на одређено време 

УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема и најмање 
3 месеца радног искуства. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на наведени контакт телефон или да дођу лич-
но на наведену адресу послодавца, у периоду од 07 до 14 
часова. Конкурс траје до 30.09.2018. године.

РУЖИН ДУЋАН
11000 Београд, Господар Јевремова 47а

тел. 063/572-016
e-mail: olivera.maric76@gmail.com

Продавац у мини маркету 
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем е-маил адресе или да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Конкурс траје до 06.10.2018. године.

ЦЕНТАР “АЛФА”
11070 Нови Београд, Нехруова 48/33

тел. 063/322-157

Пројект менаџер координатор
са 30 сати радног времена недељно 

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 12 месеци, искуство у невла-
дином сектору, рад у организацијама цивилног друштва, 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, постављање 
и одржавање сајта), возачка дозвала Б категорије, виши 
ниво знања енглеског језика, пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати на e-mail: milosavljevic.mila@gmail.com.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ 
И УСЛУГЕ „ВАТРОТЕХНА“ ДОО 

Београд-Звездара
Улица Јованке Радаковић 52а

Сервисер противпожарних апарата
на неодређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (механичар, 
машиниста, машинбравар III степен и КВ; машински тех-
ничар-технолог одржавања машина 4. степен; електроме-
ханичар III степени КВ; електротехничар електромехани-
ке 4. степен); возачка дозвола Б категорије. Потребно је 
да лице поседује уверење о положеном стручном испиту 
из области заштите од пожара. Радно искуство: 1 месец. 
Заинтересовани кандидати могу конкурисати слањем рад-
не биографије на email: office@vatrotehna.com, позивањем 
на телефон 011 3436982, као и доласком лично на адресу: 
Београд, Јованке Радаковић 52а. Контакт особа је Ненад 
Маринковић. Рок за пријављивање на конкурс је до попуне.

ДЕЧИЈА КУЋА „ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА“ 
11070 Београд, Кнеза Данила 45

тел. 060/628-69-44, 011/334-11-30
e-mail: office@decijakuca.rs

Стручни сарадник психолог 
УСЛОВИ: Радно ангажовање је неопходно у периоду до 
6(шест) месеци.

БРБ ДОО
24000 Суботица, Кајсија 34

тел. 063-692-122
e-mail: brbdoo.moleri@mts.rs

Молерско-фарбарки манипулат 
5 извршилаца

УСЛОВИ: Без обзира на степен и врсту стручне спреме. 
Пожељно радно искуство 24 месеца. Пробни рад 3 месе-
ца. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати 
поштом или е-маилом на горе наведене адресе. Инфор-
мације на горе наведени контакт телефон. Оглас важи до 
05.10.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места
за рад у СР Немачкој

Послодавац: „Kohlhepp Logistik“ Gmbh Bad Kissingen, Бајерн

Ауто-механичар
2 извршиоца

Опис посла: послови ауто-механичара (одржавање и 
поправка возила).
Место рада: Бајерн, СР Немачка.

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема за ауто-меха-
ничара; обавезна возачка дозвола Б категорије; основно 
знање рада на рачунару; пожељно почетно знање немач-
ког језика. Радно искуство није битно.

Врста радног односа: потписивање уговора о раду на 
неодређено време, са пробним радом од шест месеци.

Остали услови рада: трошкове превоза од Републике 
Србије до СР Немачке сноси послодавац; висина зараде 
износи минимално 1.500 евра нето. У зависности од струч-
ности запосленог, зарада може бити већа; трошкове прили-
ком регулисања радне дозволе и визе, сноси послодавац; 
запослени је социјално осигуран од првог дана запослења; 
послодавац пружа подршку у проналажењу смештаја за 
запослене, а трошкове сноси запослени; рад је у сменама.

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуро-
пас формату на српском и немачком језику, фотокопија 
дипломе завршене школе, фотокопија возачке дозволе.

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: аутомеханичар - „Kohlhepp Logistik“ 

Gmbh Bad Kissingen, Бајерн, СР Немачка. Кандидати који 
нису евидентирани као незапослена лица у Националној 
служби за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, 
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, 
Косте Абрашевића 10, са назнаком - За конкурс: ауто-ме-
ханичар - „Kohlhepp Logistik“ Gmbh Bad Kissingen, Бајерн, 
СР Немачка. Детаљне информације о условима рада кан-
дидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту 
и термину одржавања разговора биће обавештени путем 
телефона или мејлом, кандидати који уђу у ужи избор.

Непотпуна документација неће бити разматрана.
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 Абрашевића бр.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 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

Тел: 037 41 25 31

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

Тел: 036 30 20 70

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. Јули 29
Тел: 030 45 31 21, 45 31 23

Рок трајања конкурса: 12.10.2018. године

ICEBERG SALAT CENTAR
Сурчин, Виноградска 40

Припремач намирница у производњи
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: II-IV степен, радно искуство: небитно, место рада: 
Београд-Сурчин. Трајање конкурса: до попуне. Сви заинте-
ресовани кандидати могу директно  контактирати Сандру 
Илијић на број телефона: 064/841-2828  или своју пријаву 
послати на мејл sandra.ilijic@salatcentar.com.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Оглашава слободна радна места за рад у 
Републици Хрватској

Послодавац:  „BELLA“ d.o.o Semeljci, Republika Hrvatska

Столар
3 извршиоца

Опис раног места: Столар у производном погону. Радно 
место подразумева рад на стројевима за израду намештаја, 
склапање и монтирање намештаја.

Место рада: Производни погон у месту Дарда, Република 
Хрватска.

Образовање: могу да конкуришу лица са завршеном 
средњом стручном спремом, смер столар; пожељно радно 
искуство.

Врста радног односа: Потписивање Уговора о раду на 
одређено време у трајању од 12 месеци. Постоји могућност 
продужења Уговора о раду.

Остали услови рада: запослени је од почетка рада 
социјално осигуран; висина плате износи 500 евра (нето); 
послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије 

Трговина и услуге
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до Републике Хрватске; послодавац сноси трошкове при-
ликом издавања радне дозволе и радне визе; послодавац 
обезбеђује смештај и сноси трошкове смештаја.

Потребна документација: радна биографија/ЦВ (оба-
везно написати имејл-адресу); фотокопија пасоша (потреб-
но је да су пасоши важећи минимално до децембра 2019. 
године); фотокопија дипломе средње школе

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: Столар – „BELLA“ д.о.о Семељци, 
Република Хрватска.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у 
Националној служби за запошљавање потребна документа 
достављају поштом, на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни 
центар, Косте Абрашевић бр.10, са назнаком – За конкурс: 
Столар – „Bella“ д.о.о Семељци, Република Хрватска.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће доби-
ти на разговору са послодавцем.

О месту и термину одржавања разговора биће обавештени 
путем телефона или е- маила, кандидати који уђу у ужи 
избор.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

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 Абрашевића бр.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 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

Тел: 037 41 25 31

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

Тел: 036 30 20 70

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. Јули 29
Тел: 030 45 31 21, 45 31 23

Рок трајања конкурса:  12.10.2018. године

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ 
И УСЛУГЕ „ВАТРОТЕХНА“ ДОО

11000 Београд - Звездара
Јованке Радаковић 52а

тел. 011/3436-982

Сервисер противпожарних апарата
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (механичар, 
машиниста, машинбравар) и КВ; машински техничар - 
технолог одржавања машина, IV степен; електромеха-
ничар - III степен и КВ; електротехничар електромехани-
ке - IV степен; возачка дозвола Б категорије. Потребно је 
да лице поседује уверење о положеном стручном испиту 
из области заштите од пожара. Радно искуство: 1 месец. 
Заинтересовани кандидати могу конкурисати слањем рад-
не биографије на e-mail: office@vatrotehna.com, позивањем 
на телефон 011/3436-982, као и доласком лично на адресу: 
Београд, Јованке Радаковић 52а. Контакт особа је Ненад 
Маринковић. Рок за пријављивање на конкурс је до попуне.

„VISAGE COMMERCE“ DOO
11070 Нови Београд, Савски насип 52а

тел. 011/318-70-10

Израђивач кожне галантерије
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 3 месеца. 
Пријаве слати на e-mail: visage1@eunet.rs, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

COPY-S 2013
11000 Београд, Децембарска 8

тел. 060/444-9965

Сервисер фотокопир апарата и 
штампача - приправник

на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у било ком 
занимању и знање рада на рачунару. Послодавац држи 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на наве-
дени контакт телефон послодавца. Конкурс траје 30 дана.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION 
DOO

11080 Земун, Ауто-пут Београд-Нови сад 294а
e-mail: rajko.urukalo@min.rs

Магационер
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен у било ком занимању, пожељно рад-
но искуство у магацину (складишту), помоћу wms система. 
Зинтересовани кандидати своје пријаве могу слати путем 
e-mail adrese: rajko.urukalo@min.rs или се могу пријавити 
на број телефона 063/555-278, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

AQUA FILTER DOO
21000 Нови Сад, Д. Бугаеског 7

тел. 063/567-212

Сервисер апарата за воду
УСЛОВИ: IV степен електроструке; IV степен - електротех-
ничар електромеханике, техничар технолог производње 
и одржавања расхладних уређаја, сервисни механичар за 
расхладне уређаје; III степен - механичар за расхладне 
уређаје, водоинсталатер; основна информатичка обука, 
возачка дозвола Б категорије, теренски рад, рад у сменама, 
пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву 30.09.2018.

„ГОМБИТ“ ДОО ЗЕМУН - БЕОГРАД
11080 Земун, Војни пут 270а/2

Огранак Инђија, Краља Петра Првог 194ц

Месар за расецање и конфекционирање 
свињског и говеђег меса
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

Радник на уређају за паковање месних 
производа

на одређено време 1 месец

Кутериста за рад на машини за 
уситњавање меса и прављење надева

на одређено време 1 месец

Оператер на машини за пуњење надева
на одређено време 1 месец

Помоћни радник у производњи на 
везивању и качењу месних прозвода

на одређено време 1 месец
3 извршиоца

Оператер на термичкој обради месних 
производа

на одређено време 1 месец

Оператер на машини за ињектовање 
меса

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: За радна места кутериста, оператер на машини 
за пуњење надева, оператер на термичкој обради и опе-
ратер на машини за ињектовање меса потребно је да лица 
имају најмање три месеца радног искуства. Уколико лице 
има искуства као месар за конфекционирање меса није 
неопходно да поседује диплому месара. За сва радна мес-
та : уколико лице задовољи услове посла по истеку угово-
ра на одређено време уговор се продужава. За лица ван 
територије општине Инђија послодавац обезбеђује превоз, 
смештај и исхрану. Занитересовани кандидати се могу јави-
ти на телефон 064/8590-119 или послати своју радну био-
графију на адресу: Гомбит ДОО, Огранак Инђија, Краља 
Петра Првог 194ц, 22320 Инђија.

     
          Медицина

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Помоћни радник
у одељењу за припрему и дистрибуцију 

хране, централна кухиња у КБЦ „Звездара“
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. Као доказе о испуњености 
услова кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство). 

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да 
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о 
постојању услова за издавање лиценце), оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство).

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из педијатрије

у Болници за гинекологију, Одељење 
неонатологије КБЦ „Звездара” 

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8. Као доказе 
о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска 
адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лиценце).

Доктор медицине
Служба за пријем и збрињавање хитних 

стања у КБЦ „Звездара”

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит, лиценца. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и 
контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
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оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о 
постојању услова за издавање лиценце).

Доктор медицине - специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

Служба радиолошке дијагностике у КБЦ 
„Звездара”

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. 
године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника; стручни испит, лиценца, специјалис-
тички испит. Као доказе о испуњености услова кандида-
ти су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне 
коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова 
за издавање лиценце).

ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу: КБЦ „Звездара“, 
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За 
конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Канди-
дати ће писмено бити обавештени о резултатима конкурса.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине
за потребе Центра за ургентну медицину, са 

пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове доктора медицине је радно искуство у ургентним 
службама здравствене установе у стационарној здравстве-
ној заштити у трајању од најмање 1 године.

Дипломирани програмер - инжењер
са пробним радом 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац, и то за радно место дипломираног програмера 
- инжењера: на основним академским студијама у обиму 
од 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Радно искуство у здравственој установи од најмање 1 
године.

Програмер - инжењер (виша стручна 
спрема)

са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац, и то за радно место програмера - инжењера: на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; радно искуство у здравственој установи у 
трајању од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, уверење о положеном струч-
ном испиту за радно место доктора медицине, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство, 
укључујући стручно оспособљавање и усавршавање, треба 
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у 
струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но 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 про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); дозволу за рад - лицен-
цу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу) за радно место доктора медицине. Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место... (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар/сестра општег 
смера

средња стручна спрема, са пробним радом од 
3 месеца

13 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни су Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17), а 
посебни услови Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов 
за заснивање радног односа је радно искуство у стационар-
ној здравственој заштити од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
копији, следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, уверење о положеном струч-
ном испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме), кратка биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који 
имају радно искуство након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање), треба да доста-
ве доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. 
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која рад-
на 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 про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој  установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 

сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Возач
средња стручна спрема, са пробним радом од 

3 месеца

Радник на обезбеђењу
средња стручна спрема, са пробним радом од 

3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Клиничком центру Кра-
гујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је рад-
но искуство у здравственој установи од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
копији, следећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, доказ о положеном возач-
ком испиту Б категорије (возачка дозвола) - за радно место 
возача, лиценца за вршење специјалистичких послова 
службеника обезбеђења са оружјем - за радно место рад-
ника на обезбеђењу; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кан-
дидати који имају радно искуство треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу (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 
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Кли-
ничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

Медицина
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дипломирани физичар 
за потребе радиотерапије, са пробним радом 

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, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац.

Дипломирани биолог
за потребе вантелесне оплодње, са пробним 

радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Радно искуство у стационарној здравственој 
заштити у трајању од најмање 1 године.

Дипломирани сурдолог
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Радно искуство у стационарној здравственој 
заштити у трајању од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или ове-
реној копији, следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту, у складу са законом и то за радно 
место дипломирани биолог и дипломирани сурдолог; 
уверење о завршеном курсу обуке за рад са затвореним 
изворима и оспособљавање за спровођење мера заштите 
од јонизујућих зрачења у радиотерапији за радно место 
дипломирани физичар; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна места кон-
куришу (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 
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу), у скла-
ду са законом и то за радно место дипломирани биолог и 
дипломирани сурдолог. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Кли-
ничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ЂУРОВИЋ“
Краљево, Цара Душана 35

e-mail: apotekadjurovic@mail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца - 1 извршилац на пословима 
управника апотеке са седиштем у Цара 

Душана 35 и Југ Богдана 82 у Краљеву, а 1 
извршилац на пословима управника апотеке 

огранка у Ушћу, Студеничка 6

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани 
фармацеут; без обзира на радно искуство. Рад у смена-
ма, обезбеђен смештај. Слање пријава на имејл-адресу и 
јављање кандидата на контакт телефон: 064/3341-490. 
Достављање радних биографија на увид. Конкурс је отво-
рен до попуне.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за пнеумофтизиологију 
Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене, до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни 
испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

2. Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци при Заједничким 

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

повећаног обима посла

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

3. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене на неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: oсновна школа, НК радник. 

4. Правни заступник
за рад у Одељењу за правне, кадровске 
и опште послове, у Служби за правне и 
економско-финансијске послове Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 6 

месеци због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен, положен 
правосудни испит, најмање две године радног искуства. 

ОСТАЛО: За радна места 1 и 2 кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног 
органа. За радно место 3 кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију сведочанства о завршеној основној шко-
ли, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме). За радно место 4 канди-
дати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), доказ о радном искуству. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-

не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и 
називом и редним бројем радног места за које се конкури-
ше, а на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 
37000 Крушевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Поништава се оглас објављен у публикацији 
„Послови“ 15.8.2018. године, за радно место: тех-
ничар одржавања одеће у посебним условима 
(пеглар рубља) - 1 извршилац, на одређено време, 
због повећаног обима посла. 

ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

за рад у Одељењу за ИТ послове, на 
одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: средње обра-
зовање, предност: поседовање додатних сертификата из 
ИТ области, претходно искуство везано за ИТ послове у 
области здравства, поседовање возачке дозволе Б кате-
горије. Документација коју кандидат треба да приложи: 
пријава на конкурс која обавезно садржи податке о рад-
ном месту на које кандидат конкурише и податке о кан-
дидату (име и презиме, адресу пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује), кратку биографију, 
фотокопију дипломе тражене школе (оверену фотоко-
пију), 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 „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац 
у просторијама рачуноводства, у Улици Моше Пијаде 4, 
Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Особа за контакт Иван 
Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 
Пожаревац.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Медицински техничар
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен струч-
не спреме; положен стручни испит; познавање рада на 
рачунару; минимум 4 године радног искуства у струци 
из области здравства; возачка дозвола за Б категорију. 
Као доказе о испуњености ових услова кандидати подно-
се неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву 
на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и 
имејл-адресом; фотокопију дипломе о завршеној меди-
цинској школи - IV степен стручне спреме; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице или уговора о раду или уговора о привре-
меним и повременим пословима или потврде о раду или 
другом виду ангажовања; фотокопију возачке дозволе 
за Б категорију. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Документација неће бити враћена подно-
сиоцима пријава. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови“. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-
690. Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за јав-
но здравље Пожаревац, Јована Шербановића 14, 12000 
Пожаревац, са назнаком „За оглас“ или директно у Одсек 
за опште, правне и техничке послове, сваког радног дана 
од 7.00 до 14.30 часова.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен 
стручне спреме и положен стручни испит. Уз пријаву се 
подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа 
документа: диплома о завршеном стоматолошком факул-
тету и уверење о положеном стручном испиту, лична и рад-
на биографија са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 
13, 26360 Пландиште. Оглас се објављује код Национал-
не службе за запошљавање Пландиште и на сајту Минис-
тарства здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору кан-
дидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

FENIX - АПОТЕКА ЗУ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-727

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; основна 
информатичка обука, стручни испит за здравствене радни-
ке, рад у сменама, обезбеђен превоз, пробни рад 3 месеца. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон.

„ЗАВОД НУВАН“ ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

тел. 063/8034-721, 021/442-025

Техничар у ДДД служби 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
небитно радно искуство, возачка дозвола Б категорије. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву: 26.09.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/324-88-44

Виша поливалентна патронажна сестра
уз пробни рад, за пуно радно време

Опис послова: координира здравствено-васпитни рад 
здравствених и других радника на свом микрореону, 
обавља патронажну поливалентну службу на подручју 
одређеног микрореона, амбуланте или здравствене ста-
нице, води дневник посета и осталу документацију, кон-
тактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим 
здравственим организацијама зависно од конкретног слу-
чаја, сарађује са месним заједницама, хуманитарним орга-
низацијама, установама социјалне заштите, социјалним 
радницима, Центром за кућну негу, организацијама удру-
жења бораца, Заводом за геронтологију и др., прибавља 
резултате на бази којих се предузимају потребне мере у 
спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, контактира и сарађује 
са ординирајућим лекаром и другим здравственим орга-
низацијама зависно од конкретног случаја, обавља посете 
трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и 
предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година, 
али и посете по налогу изабраног лекара, обавља патро-
нажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, 
шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних 
неуромишићних обољења и осталим популационим гру-
пама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању 
потребе организованог кућног лечења, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена 
своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне 
сестре ДЗ-а којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положен 
стручни испит, VI степен стручне спреме, 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 испи-
ту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша поливалентна патронажна сестра
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства/посебна нега детета, 

уз пробни рад

Опис послова: координира здравствено-васпитни рад 
здравствених и других радника на свом микрореону, 
обавља патронажну поливалентну службу на подручју 
одређеног микрореона, амбуланте или здравствене ста-
нице, води дневник посета и осталу документацију, кон-
тактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим 
здравственим организацијама зависно од конкретног слу-
чаја, сарађује са месним заједницама, хуманитарним орга-
низацијама, установама социјалне заштите, социјалним 
радницима, Центром за кућну негу, организацијама удру-
жења бораца, Заводом за геронтологију и др., прибавља 
резултате на бази којих се предузимају потребне мере у 
спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, контактира и сарађује 
са ординирајућим лекаром и другим здравственим орга-
низацијама зависно од конкретног случаја, обавља посете 
трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и 
предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година, 
али и посете по налогу изабраног лекара, обавља патро-
нажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, 
шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних 
неуромишићних обољења и осталим популационим гру-
пама по налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању 
потребе организованог кућног лечења, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена 
своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне 
сестре ДЗ-а, којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положен 
стручни испит, VI степен стручне спреме, 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 испи-
ту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

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

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет, уверење о положеном 
стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
број 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(Са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 051/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште улсо-
ве прописане законом као и следеће посебне услове: 
високо образовање, одговарајуће струке за вишег радио-
лошког техничара: на основним студијама првог степена 

(струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; изузетно: средње образовање у трајању од четири 
године и радно искуство од најмање пет година стечено 
до дана ступања на снагу уредбе; положен стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању 
вишег радиолошког техничара.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доста-
ве: потписану пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену 
фотокопију положеног стручног испита; доказ о упису у 
именик коморе/лиценца - фотокопија; фотокопију важеће 
личне карте; доказ о промени презимена у складу са прило-
женим документима. Пријаве се подносе поштом или лично 
на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидат који заснује радни однос дужан је да 
достави лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за посао за који се прима.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали (стерилизација)

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи или 
хируршки смер (IV степен стручне спреме), положен струч-
ни испит, пожељно претходно радно искуство у здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима. Пробни 
рад је шест месеци. Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи - општи смер (са про-
сечном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); 
биографију са адресом и контакт телефоном.

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: пожељно претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Пробни рад је месец дана. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној основној школи 
- II степен стручне спреме (са просечном оценом); потврду 
издату од стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у 
струци (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); фотокопију личне карте или очитану личну карту 
(уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом 
и контакт телефоном.

Помоћни радник (у операционој сали)
на одређено време од 2 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена основна школа, пожељно претходно 
радно искуство у стационарним здравственим установа-
ма на истим или сличним пословима. Пробни рад је месец 
дана. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној основној школи - II степен стручне спреме (са про-
сечном оценом); потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); фотокопију личне карте 
или очитану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип); биографију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана рас-
писивања огласа у листу „Послови”. Наведена документа 
не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фото-
копије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у складу са 
условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити 
позвани на разговор.

Медицина
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Национална служба
за запошљавање

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом звању доктора меди-
цине, оверена фотокопија уверења/потврде о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија доказа о поседовању 
лиценце, фотокопија очитане личне карте, фотокопија 
извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до 
промене презимена), возачка дозвола Б категорије.

Пословни секретар
УСЛОВИ: Документација која се доставља уз пријаву: 
пријава на оглас са кратком биографијом; оверена фотоко-
пија дипломе о завршеним основним академским студија-
ма (240 ЕСПБ), односно специјалистичким струковним сту-
дијама, основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; фотоко-
пија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло 
до промене презимена); фотокопија очитане личне карте.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом предају се у писарници (соба 
53) Института за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 
са назнаком: „За јавни оглас“ или се шаљу путем поште. 
Образложење: С обзиром да је Колективним уговором 
Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8 од 
06.06.2018. године, прописано да се радни однос у Инсти-
туту заснива расписивањем јавног огласа од стране дирек-
тора Института, као и да је прибављена потребна саглас-
ност, одлучено је као у диспозитиву. Решењем директора 
Института биће формирана Комисија која ће на основу 
увида у достављену документацију пријављених канди-
дата исте рангирати, а по потреби може са кандидатима 
обавити интервју. Кандидати који се не одазову на позив 
за интервју неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси 
директор Института, на основу мишљења Комисије. Прило-
жена документација се са обавештењем о изабраном кан-
дидату враћа кандидатима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДАРИНКА ЛУКИЋ“

15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор стоматологије
на одређено време до 24 месеца, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: високо 
образовање на интегрисаним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца за рад издата од надлежне коморе; нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора стомато-
логије; положен возачки испит за Б категорију. Кандидати 
су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу личну и 
радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, 
доказ о радном искуству (признаје се и радно искуство сте-
чено кроз обављање приправничког стажа) и фотокопију 
дозволе за управљање Б категоријом. Уколико се докумен-
та достављају у виду фотокопије (изузев возачке дозволе) 
потребно је да буду оверена од стране овлашћеног орга-
на. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве на оглас се могу поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. 
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2062-504
klinikanebojsa@yahoo.com

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа и положен стручни испит.

Помоћни радник на нези болесника на 
осталим болничким одељењима - гурач 

пацијената
на одређено време

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и 
неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи и поло-
женом стручном испиту. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: 
Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Бео-
град, Сокобањска 13 (правна служба), са назнаком: „Прија-
ва за оглас” и навођењем радног места за које се конкури-
ше. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви“, као последњег дана рока за подношење пријава, до 
14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду 
примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног 
у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неис-
правне.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

12240 Кучево, Светог Саве 213

Психолог 
на одређено време ради замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: 1. стечено високо образовање: завршене основне 
академске студије, студије другог степена и основне 
струковне студије из психологије, пожељно је радно иску-
ство у струци; 2. да је кандидат држављанин Републике 
Србије; 3. да има општу здравствену способност; 4. да није 
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месе-
ци. Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: потписа-
на 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; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство). Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Заинтересовани кандидати своје пријаве 
на оглас са потребним прилозима упућују на адресу: Цен-
тар за социјални рад за општину Кучево, Светог Саве 213, 
12240 Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор стоматологије специјалиста 
у хирургији - специјалиста оралне 

хирургије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста оралне хирур-
гије, стручни испит, положен специјалистички испит. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (3. спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, 
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Лабораторијски техничар
на одређено време, замена запослене за 

време трудничког боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар (IV степен стручне спреме), положен стручни 
испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и тачно наведеним рад-
ним местом за које конкуришу, извод из матичне књиге 
рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извр-
шена промена презимена), диплому о завршеној школи 
наведеној у условима за заснивање радног односа и сва 
четири сведочанства, потврду о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице, уверење са евиден-
ције Националне службе за запошљавање, лиценцу или 
решење о упису у комору. Приложити фотокопије траже-
них докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса донети лично у писарницу 
Опште болнице Параћин или послати на наведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на оглас”. Кан-
дидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за рад приликом заснивања радног односа. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Перач лабораторијског посуђа
на одређено време због повећаног обима 

посла, а најдуже до 24 месеца, са скраћеним 
радним временом, за рад у Служби за 

обављање заједничких послова, Одсек 
техничких послова

Опис посла: врши послове прања, сушења лабораторијс-
ког посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа 
по месту употребе; одржава хигијену радних површина у 
лабораторији; уклања продукте рада у лабораторији на 
прописан начин. Обавља послове на стерилизацији посуђа 
и апарата - машина, без одлагања обавештава о техничким 
неисправностима и проблемима на одржавању апарата и 
уређаја за стерилизацију и прање посуђа и врши одлагање 
истог на одређено место. Врши послове одржавања прос-
торија, постројења и инвентара у просторији где се обавља 
стерилизација и прање посуђа и врши послове пријема и 
дистрибуције посуђа везане за налоге службе у којој ради. 
Обавља чишћење и спремање радних просторија Дома 
здравља, уклања и друге нечисте отпадне материјале и 
предмете одношењем на за то одређено место. Обавља 
послове за које је овлашћен решењем или одлуком дирек-
тора, а који су из делокруга рада службе у оквиру свог 
степена стручне спреме односно образовања, радне спо-
собности и занимања. За свој рад одговара шефу Одсека 
техничких и других послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Заинтересовани кандидати 
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију 
извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију дипломе/сведочан-
ства о завршеном основном образовању, лекарско уверење 
(подноси кандидат који буде изабран на конкурс). Докази о 
испуњености услова за заснивање радног односа за напред 
наведено радно место подносе се у неовереним копијама. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља 
Параћин или послати на адресу: Дом здравља Параћин, 
Мајора Марка 10, 35250 Параћин, са назнаком: „Пријава 
за конкурс за радно место перач лабораторијског посуђа, 
за рад у Служби за обављање заједничких послова, Одсек 
техничких послова”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља 
Републике Србије и у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације обратити 
се на телефон: 035/573-186.

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

Радник на заштити од пожара
Опис послова: врши ватрогасну заштиту објеката, имови-
не и људи, контролише исправност ватрогасне опреме и 
хидрантске инсталације, контролише спровођење мера 
зашите од пожара, води евиденцију улаза и излаза вози-
ла из гараже, чисти снег и лед са главног улаза, посипа 
со, води књигу примопредаје дужности и остале прописане 
евиденције, а обавља и друге послове по налогу.

УСЛОВИ: средња стручна школа, противпожарни смер 
или техничке струке (III степен стручне спреме); положен 
стручни испит из противпожарне заштите; посебна пси-
хофизичка и здравствена способност за рад на пословима 
заштите од пожара. Избор између пријављених кандида-
та врши се на основу приложене документације из које се 
цени испуњеност услова. Јавни оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети фотокопију дипломе о завршеној школи, стручни 
испит из противпожарне заштите и уверње о посебној пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад на посло-
вима заштите од пожара. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просеч-
на оцена током школовања, дужина трајања школовања, 
итд). Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља Нови 
Сад, Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, 
са назнаком „За јавни оглас радно место радник на зашти-
ти од пожара на неодређено радно време”. Ако последњи 
дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве истиче 
првог нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому здравља 
Нови Сад после истека дана наведеног у овом огласу сма-
траће се неблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у Дому 
здравља Нови Сад. Одлука о избору кандидата биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

факс: 013/741-166, тел. 013/741-234

1. Доктор медицине
5 извршилаца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз приме-
ну принципа и процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију, односно обавља 
послове у оквиру своје стручне спреме под надзором док-
тора специјалисте или супспецијалисте; учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите; обавља консул-
тације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење 
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; учест-
вује у визитама; учествује на стручним састанцима; одго-
воран је за законитост свог рада, спровођење принципа из 
кућног реда и других општих аката болнице, одлука, ста-
вова и закључака претпостављених; одговоран је за пра-
вилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске 
документације; обавља и друге истоврсне послове по нало-
гу претпостављених; непосредно је одговоран начелнику 
одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање 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. 

2. Медицинска сестра/техничар
5 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандарди-
ма савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болес-

ника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и 
евидентира виталне функције и др. показатеље; припре-
ма простор, медицинску опрему, инструменте и материјал 
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног материјала; 
одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; 
обавља послове из области јавног здравља (здравствено 
васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким 
индикацијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски мате-
ријал); врши прикупљање и дистрибуцију крви; спроводи 
административни поступак код пријема и отпуста пације-
ната; стара се о чувању одеће, новца и драгоцености 
приликом примања и отпуштања пацијената; врши сани-
тарну обраду пацијената; активно учествује у исхрани 
пацијената, врши обавезан надзор при узимању оброка; 
одговоран/а је за правилну апликацију и поделу тера-
пије, оксигенацију пацијента и аспирацију усне и носне 
дупље; прати пацијенте на консултативне прегледе; одго-
воран/а је за законитост свог рада и поштовања принципа 
из кућног реда и других општих аката болнице, одлука, 
ставова и закључака претпостављених; одговоран/а је за 
правилно вођење и обраду целокупне прописане меди-
цинске документације из свог домена; одговоран/а је за 
спровођење мера будности и чувања психијатријских 
пацијената од повреда, суицида, бекства и сл.; обавља 
и друге истоврсне послове по налогу претпостављених 
и непосредно је одговоран/а главној медицинској сестри/
техничару одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра/техни-
чар, општи смер. 

ОСТАЛО: Кандидати за радно место под редним бројем 1. 
морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном високом образовању - доктор 
медицине; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту. Кандидати за радно место под редним 
бројем 2. морају предати: кратку биографију (CV); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању - 
медицинска сестра техничар општег смера; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве 
са потребним доказима достављају се поштом на следећу 
адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или 
лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Националне службе 
запошљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекар-
ско уверење о општој здравственој способности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб

тел. 013/853-020

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар, шеф лабораторије

на одређено време до 12 месеци, на замени 
запослене које се налази на породиљском 

одсуству и одсуству са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен фармацеутски факултет, 
смер мед. биохемичар; положен стручни испит; лиценца за 
рад; пожељно радно искуство у струци. Уз пријаву на оглас 
доставити и доказе о испуњавању услова огласа у погледу 
стручне спреме и положеног стручног испита. Пријаве под-
нети лично код секретарице Дома здравља Бела Црква или 
послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. 
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт телефон: 013/853-020.

Специјалиста радиологије
на одређено време време до 12 месеци, на 

замени одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, специјализација из радиологије, VII/2 степен струч-
не спреме и лиценца за рад.

Специјалиста интерне медицине
на одређено време време до 12 месеци, на 

замени одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, специјализација из интерне медицине, VII/2 степен 
стручне спреме и лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас - кратку биографију (CV), доста-
вити и доказе о испуњавању услова огласа у погледу стру-
чне спреме. Пријаве поднети лично код секретарице Дома 
здравља Бела Црква или послати на горенаведену адресу, 

са назнаком: „За оглас“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
013/853-020.

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.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21г
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.

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, већ они 
падају на терет запосленог. Зарада медицинског техничара 
одређена је Уредбом, основица за обрачун износи 2.561.23 
динара, а коефицијент за дато радно место је 13,11. Уз 
наведену зараду Установа обезбеђује и аутобуску карту на 
име путних трошкова за градске и приградске месне зајед-
нице унутар града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. 
Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Педијатријска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: педијатријска сестра 
са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи; оверен пре-
пис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
уверење Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, 
након положеног стручног испита, на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
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потврда послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Медицинска сестра/техничар
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; уверење Националне службе за запошљавање о дужи-
ни чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци, 
након положеног стручног испита, на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме и возачка доз-
вола Ц категорије. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверену фотокопију возачке дозволе; 
доказ да није покренут кривични поступак, издат од стра-
не надлежног органа; изјаву о здравственој способности 
за рад на траженим пословима; биографију са адресом и 
контакт телефоном. Изабрани кандидат биће у обавези 
да приликом заснивања радног односа достави уверење 
о здравственој способности. Пријаве доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на 
оглас број 10/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

Чистач
за рад у Служби за техничке и друге 

послове, на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; изјаву о здравственој способ-
ности за рад на траженим пословима; биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Изабрани кандидат биће у обаве-
зи да приликом заснивања радног односа достави уверење 
о здравственој способности. Пријаве доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на 
оглас број 9/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

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

тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог, за рад у Одељењу за 
биохемијску лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану лич-
ну карту, ако поседује радно искуство, потребно је достави-
ти радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, уз напомену „Пријава на оглас“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има 
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавешта-
вања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Доктор медицине за потребе Одсека за 
промоцију здравља

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на: 1) интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; или 2) основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит; поседовање лиценце и нај-
мање шест месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе 
следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ 
о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту, 
лиценцу и доказ о радном искуству. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

ОГЛАШАВА СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА
ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ

Послодавац: DRK - Pflegedienste Rhein-Sieg/Rhein-Berg 
GmbH, СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену 
негу (нега старих лица)

10 извршилаца

Место рада: North Rhine- Westphalia/ Rhein – Berg country/ 
Bergisch Gladbach, Немачка

Образовање: Завршена средња или виша школска спре-
ма (општи, педијатриски, акушерски смер) или висока 
здравствена школа струковних студија

Посебна знања и вештине: положен стручни испит за 
медицинске раднике, пожељно знање немачког језика, Б1 
ниво према Европском референтном оквиру Радно иску-
ство: пожељно је да кандидати имају радног искуства у 
струци. Врста радног односа: на неодређено време са проб-
ним радом у трајању од 6 месеци на пословима асистента 
за здравствену негу

Остали услови рада: висина бруто зараде 1900 евра 
(бруто), а након нострификације 2700 евра (бруто); Запос-
лени је од почетка рада социјално осигуран; трошкове пре-
воза од РепубликеСрбије до СР Немачке ће бити регулиса-
ни договором између запосленог и послодавца; трошкове 
издавања радне дозволе/ визе сноси запослени; послода-
вац обезбеђује смештај под повољним условима, а запос-
лени сноси трошкове (трошкови смештаја су у распону од 
150 евра до 450 евра);

Потребна документација: радна биографија/ЦВ на немач-
ком језику у Еуропас формату – у прилогу; диплома завршене 
школе ( средња, виша или висока) – фотокопија, уверење о 
положеном стручном испиту за медицинске раднике – фото-
копија. Наведена документа доставити на српском језику.

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 Филија-
ле, са назнаком – За конкурс: Асистент за здравствену негу 
– „DRK“ – Pflegedienste Rhein-Sieg/Rhein-Berg GmbH, СР 
Немачка. Кандидати који нису евидентирани као незапос-
лена лица у Националној служби за запошљавање потреб-
на документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Мигра-
циони сервисни центар, ул.Косте Абрашевић бр.10, са наз-
наком – За конкурс: Асистент за здравствену негу – „DRK“ 
– Pflegedienste Rhein-Sieg/Rhein-Berg GmbH, СР Немачка.

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 
мејлом, кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана.

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 Абрашевић бр.10

Тел: 011 2407 730

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 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

Тел: 037 41 25 31

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

Тел: 036 30 20 29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. Јули 29
Тел: 030 45 31 21, 45 31 23

Рок трајања конкурса: 12.10.2018. године

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине
у Одељењу за праћење и евалуацију система 

здравствене заштите Центра за анализу, 
планирање и организацију здравстве 

заштите Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“

УСЛОВИ: Опис послова и радних задатака: Ради на пла-
нирању, организовању и развоју свих нивоа здравстве-
не заштите и здравствене службе. Ради на идентифи-
кацији проблема и приоритета у обезбеђењу здравља 
становништва. Ради на процени здравствених потреба, 
ризика и очекивања заједнице. Учествује у свим другим 
пословима Одељења по налогу шефа и начелника Центра. 
За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику Центра. 
Високо образовање: на интегрисаним академским студија-
ма, 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци у звању докто-
ра медицине, знање једног светског језика; организационе 
способности. Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др 
Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс – доктор медицине“. Само ће канди-
дати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ код Националне службе за запо-
шљавање и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине специјалиста у јавном 
здрављу

у одељењу за праћење и евалуацију система 
здравствене заштите Центра за анализу, 

планирање и организацију здравстве 
заштите Института за јавно здравље Србије 

„Др Милан Јовановић Батут“

УСЛОВИ: Опис послова и радних задатака: организује, 
координира и управља процесом рада Одељења. Орга-
низује и учествује у изради задатака поверених Одељењу. 
Ради на изради плана рада Одељења, прати његово извр-
шење и израђује периодичне извештаје о раду. Учествује 
у раду стручних тимова, радних група, комисија и других 
радних тела за разматрање и одлучивање о одређеним 
питањима које формирају Министарство здравља, Репу-
блички фонд за здравствено осигурање и друге институ-
ције и организације. Учествује у координирању мрежом 

Медицина
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института и завода за јавно здравље у области планирања, 
организације здравствене заштите, праћења здравственог 
стања становништва и функционисања система здравстве-
не заштите. Прати стручни рад института/завода за јавно 
здравље и других здравствених установа у области дело-
круга рада Одељења. Учествује у унапређењу постојеће, 
релевантне националне регулативе и њеном усаглаша-
вању са законодавством Европске уније. Учествује у истра-
живањима из области планирања и анализе здравствене 
заштите и здравственог стања становништва. У сарадњи 
са мрежом завода и института развија и обједињује едука-
тивне програме из области јавног здравља. Ради на изради 
стручно-методолошких упутстава, приручника, анализа и 
елабората, стручних мишљења и др. Спроводи приправ-
нички и специјалистички стаж доктора медицине и док-
тора стоматологије. Спроводи спољну проверу квалитета 
стручног рада у институтима/заводима за јавно здравље. 
Организује и координира сарадњу са другим стручним и 
научним међународним организацијама из своје делат-
ности и прати стручна и научна достигнућа у земљи и све-
ту. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по 
налогу начелника Центра. За свој рад одговара начелнику 
Центра. Високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високообразовање, 
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, 
најмање три године и 6 месеци у звању доктора медицине, 
знање једног светског језика; организационе способности. 
Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs или 
на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан 
Јовановић-Батут”, Др Суботића број 5, 11000 Београд са 
назнаком: за конкурс – доктор медицине специјалиста у 
јавном здрављу. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
код Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Пројектант информационих система и 
програма

у Канцеларији за скрининг рака Центра за 
контролу и превенцију болести Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 

Батут“

УСЛОВИ: Опис послова и радних задатака: Уређује податке 
добијене из програма скрининга рака, у складу са извештај-
ним обрасцима за скрининг, показатељима квалитета 
спровођења скрининга и препорукама из водича добре 
праксе, као и Уредбе о програмима скрининга важећим 
за територију Републике Србије. Израђује графички и 
табеларни приказ месечних, шестомесечних и годишњих 
извештаја о реализацији скрининга на територији Репу-
блике Србије. Израђује и администрира базе података/
регистара скрининга рака грлића материце, дојке и дебе-
лог црева. Сачињава презентације и краће извештаје у 
складу са потребама реализације националних програ-
ма. Ради све послове у области информационе подршке 
имплементацији програма скрининга, у складу са захтевом 
шефа организационе јединице и/ или по налогу директора. 
Високо образовање: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; најмање 3 године радног искуства; 
знање енглеског језика; знање рада на рачунару. Пријаве 
и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или на 
адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јова-
новић-Батут”, Др Суботића број 5, 11000 Београд са наз-
наком: за конкурс – пројектант информационих система и 
програма. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Нацио-
налне службе за запошљавање и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Домар - радник на одржавању
пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: ВКВ радник електро, водоинсталатерске или бра-
варске струке, положен возачки испит Б категорије; радно 
искуство 6 месеци. 

Сервирка
пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: ПК радник, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из 
матичне књиге рођених; доказ о радном искуству ( угово-
ри о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
За радно место домара-радника на одржавању доставити 
фотокопију возачке дозволе. 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 у раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове на које се прима, потврду да се против 
лица не води судски поступак као и потврду о неосуђива-
ности. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу 
и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а-Правна 
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Оглас објављен 29.08.2018. године у публикацији 
,,Послови”, мења се за радно место руководилац 
послова инвестиционог одржавања - шеф служ-
бе за техничке и друге послове: 1) у називу радног 
места, тако да треба да гласи: ,,Руководилац посло-
ва инвестиционог и техничког одржавања - шеф 
Службе за техничке и друге сличне послове”; 2) у 
делу услови додају се речи: ,,положен одговарајући 
стручни испит из области рада, у складу са законом 
(област противпожарне заштите)”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Оглас објављен 29.08.2018. године, у публикацији 
,,Послови”, поништава се за радно место: виша 
медицинска сестра/техничар на осталим болнич-
ким одељењима, на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
са непуним радним временом (половина од 
пуног радног времена), на одређено време 

до 31.12.2018. године, због повећаног обима 
посла 

УСЛОВИ: високо образовање: -на интегрисаним академ-
ским студијама, област: медицинске науке, доктор меди-
цине, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године и завршена специјализација 
из интерне медицине у складу са Правилником о специја-
лизацијама и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника; -на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који је уређи-

вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
Медицински факултет, доктор медицине и завршена спе-
цијализација из интерне медицине у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника. Струч-
ни испит, лиценца, специјалистички испит и најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном 
Медицинском факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном 
специјалистичком испиту из интерне медицине, фотоко-
пију лиценце Лекарске коморе, доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о 
волонтирању, уговора о привременим и повремени посло-
вима и други слични уговори или потврде о раду или дру-
гом виду ангажовања), фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте. 

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време од 3 (три) месеца, због 
повећаног обима посла 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицин-
ска сестра техничар, положен стручни испит за медицинску 
сестру техничара, лиценца Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије и најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту за медицинску сес-
тру техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уго-
вора о волонтирању, уговора о привременим и повремени 
пословима и други слични уговори или потврде о раду или 
другом виду ангажовања), фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”, на адресу Института за реуматологију, 
11129 Београд, Ресавска 69, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у 
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати 
који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

факс 012/327-985 
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs 

Портир/чувар
на одређено време због повећаног обима 

посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: Средње образовање, изузетно 
основно образовање и најмање четири године радног иску-
ства на пословима портира/чувара. Опис послова: пред-
виђен систематизацијом послова установе за радно место 
портир/чувар.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж или потвр-
ду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат проме-
нио презиме, уверење о држављанству, копију личне 
карте.Напомена: Лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужан је да достави 
кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и 
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос обавиће се разговор,ради 
прибављања додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања 
у Службеном гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска 

Медицина



Бесплатна публикација о запошљавању 2512.09.2018. |  Број 794 |   

Посао се не чека, посао се тражи

2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Пра-
вну службу Опште болнице Петровац на Млави. Небла-
говремене пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/324-000

Доктор медицине
са пробним радом у трајању од 3 (три) 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропи-
су 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; положен стручни испит; лиценца

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографијом,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 лиценце издате од надлежне Коморе. 

Медицинска сестра/техничар са 
средњом стручном спремом

са пробним радом у трајању од 3 (три) 
месеца 

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, 
здравствене струке, смер: општи, педијатријски и гинеко-
лошко-акушерски

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографијом,адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе(уверења) о завршеној 
средњој медицинској школи, смер: општи, педијатријски 
и гинеколошко -акушерски; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежне Коморе 

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

са пробним радом у трајању од 3 (три) 
месеца 

УСЛОВИ: Основно образовање

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографијом,адресом и контакт теле-
фоном;оверену фотокопију дипломе(уверења) о завршеној 
основној школи. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Оглас 
ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС 
и веб сајту Опште болнице Прокупље. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставља-
ти на адресу: Општа болница”Др Алекса Савић Прокупље”, 
Одељење за правне послове, Пасјачка 2, 18400 Прокупље 
или лично доставити у писарницу Опште болнице.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за 
држављане Републике Србије за рад у 
СР Немачкој, у складу са Споразумом о 

посредовању и привременом запошљавању 
радника, држављана Републике Србије у 

Савезној Републици Немачкој

Место рада: СР Немачка

Радници за здравствену негу
УСЛОВИ: Опис посла: рад у болницама и домовима за 
стара лица на месту асистента за здравствену негу до 
признавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања 
дипломе, рад на пословима квалификованог здравственог 
радника. Број извршилаца: већи број извршилаца. Усло-
ви за кандидате: На оглас се могу јавити незапослени 
и запослени кандидати, без обзира да ли су пријавље-
ни на евиденцију Националне службе за запошљавање. 
Образовање: Степен образовања: завршена четворого-
дишња средња медицинска школа (IV степен); образов-

ни профил: медицинска сестра – техничар општег или 
педијатријског смера; посебна знања и вештине: положен 
стручни испит за медицинску сестру/техничара општег 
или педијатријског смера; познавање немачког језика 
није неопходно за сам улазак у пројекат, али је свака-
ко пожељно. Предност ће имати кандидати са знањем 
немачког језика на Б1 нивоу или вишем, према Европс-
ком референтном оквиру за језике; описи Б1 нивоа знања 
језика према Европском референтном оквиру за језике: 
Б1 Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када 
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о 
познатим садржајима везаним за посао, школу, слобод-
но време итд. У стању је да се снађе у највећем броју 
ситуација са којима се сусреће током путовања у земља-
ма немачког говорног подручја. У стању је да се јасно и 
смислено изрази о познатим темама и областима лич-
ног интересовања. У стању је да говори о искуствима и 
доживљајима, да опише своје снове, наде и циљеве, и да 
укратко образложи своје планове и ставове. Радно иску-
ство: Предност ће имати кандидати са актуелним радним 
искуством у струци. Под актуелним радним искуством 
се подразумева: радно искуство у струци у последње 4 
године, стручна пракса односно стаж за кандидате који 
су тек завршили школу и имају положен стручни испит 
за медицинску сестру-техничара или за педијатријску сес-
тру-техничара. Предност ће имати кандидати са радним 
искуством и/или интересовањем у следећим областима: 
клиничка одељења са лежећим пацијентима, болничка и 
патронажна нега старих лица, рехабилитација (пре све-
га неурологија), педијатријска нега (код кандидата који 
су завршили педијатријски смер). Обавезно у биогра-
фији навести комплетно радно искуство. Доказе о радном 
искуству није неопходно доставити уз документацију за 
пријаву, али ће бити потребни касније кандидатима који 
буду одабрани за учешће у пројекту. Услови рада и борав-
ка: Врста радног односа: На одређено време, на позицији 
асистента за здравствену негу / односно, до нострифи-
кације дипломе за здравственог радника. Након ностри-
фикације дипломе, радни однос се може засновати и на 
неодређено време на позицији здравственог радника, а 
запослени има могућност да након одређеног периода, 
у складу са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, 
поднесе захтев за добијање сталне боравишне дозволе. 
Нострификација дипломе:  У складу са позитивним пропи-
сима СР Немачке, нострификација дипломе за здравстве-
ног радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци 
од заснивања радног односа на одређено време. Зарада: 
Почетна плата  износи 1.900 евра (бруто) до признавања 
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионал-
на одступања. Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује 
смештај и исхрану, односно пружа подршку у пронала-
жењу истог, а запослени у целости или делом партици-
пира у трошковима. Трошкови превоза :Трошкове пре-
воза на релацији Република Србија – СР Немачка сноси 
послодавац. Потребна документација: пропратно писмо 
на немачком језику (пример за писање пропратног пис-
ма можете преузети у организациоиним јединицама НСЗ 
и канцеларијама миграционих сервисних центара); радна 
биографија/CV на немачком и српском језику (пример за 
писање пропратног писма можете преузети у организа-
циоиним јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих 
сервисних центара); диплома завршене школе (оверена 
копија); доказ о положеном стручном испиту (оверена 
копија); сертификат о стеченом знању немачког језика, за 
кандидате који поседују сертификат (копија). Поседовање 
сертификата о стеченом знању немачког језика није нео-
пходно за учешће на конкурсу. Непотпуна документација 
неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: Кан-
дидати који су пријављени на евиденцију Националне 
службе за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, 
на адресу филијале, са назнаком „за запошљавање рад-
ника за здравствену негу у СР Немачкој-пројекат Triple 
Win“; Кандидати који нису пријављени на евиденцију 
Националне службе за запошљавање потребна докумен-
та достављају поштом, на адресу: Национална служба за 
запошљавање, Филијала за град Београд, Сервисни миг-
рациони центар, Косте Абрашевића 10 са назнаком „за 
запошљавање радника за здравствену негу у СР Немач-
кој-пројекат Triple Win“. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће обавештени о месту и термину обављања интервјуа 
за учешће у пројекту Трипле Wин са представницима 
Немачке савезне агенције за рад. Разговор ће се водити 
на немачком језику, а по потреби је обезбеђен и прево-
дилац. Након обављеног интервјуа биће организовано 
језичко тестирање. Кандидати који буду изабрани од стра-
не представника Немачке агенције за рад биће укључени 
у пројекат „Triple Win“ –  регионалне сарадње на мигра-
цији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку 
у припреми, проналажењу посла, одласку (добијање рад-
не дозволе и визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат 
„Трипле Wин“ - у организацији Немачке агенције за рад 
(БА) и Немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), 

нуди подршку кроз курсеве језика, као и  петодневни курс 
припреме за рад и живот у СР Немачкој. Изабрани канди-
дати биће у обавези да доставе додатну документацију, 
након укључивања у пројекат.

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 за град Београд, Косте 

Абрашевића 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 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

Тел: 037 41 25 31

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

Тел: 036 30 20 70

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

Тел: 030 45 31 21, 45 31 23

Рок трајања конкурса: 11.10.2018. године.

Медицина
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 90

тел. 034/504-308

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: држављанин Републике Србије који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски односно стручни назив утврђен у области прав-
них, психолошких, педагошких и андрагошких наука, спе-
цијалне едукације и рехабилитације, социолошких, поли-
тичких, економских или медицинских наука, и има најмање 
пет година радног искуства у струци. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: кратак опис доса-
дашњег радног ангажовања; уверење да је држављанин 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе; уверење 
да поседује општу здравствену способност; да није правос-
нажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела 
против живота и тела, против слобода и права човека и 
грађанина, против права по основу рада, против части и 
угледа, против полне слободе, против брака и породице, 
против службене дужности, као и против уставног уређења 
и безбедности Републике Србије; доказ о радном стажу и 
програм рада за мандантни период од четири године. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу: Геронтолошки центар Крагујевац, Краља 
Милана IV 90, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за именовање директора“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 116

Медицинска сестра - техничар
у служби за здравствену заштиту одраслих, 

Здравствена амбуланта број 3

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: да има 
завршену средњу медицинску школу образовног профила 
медицинска сестра - техничар и положен стручни испит. 
Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос 
канидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, контакт телефоном и адресом становања, 
потписану од стране кандидата; оверену фотокопију 
дипломе/уверења о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; уверење Нацио-
налне службе за запошљавање да је кандидат незапослено 
лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица), 
или потврду послодавца да је кандидат у радном односу 
и то на одређено или неодређено време (за лица у рад-
ном односу). Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се 
поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Мар-
ковића 116 или се непосредно предају Одељењу за правне 
послове Дома здавља Лесковац (IV спрат, канцеларија 418) 
са назнаком „За оглас за пријем у радни однос“. Неблаго-
времене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

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

тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, за рад у Служби за 
гинекологију и акушерство 

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лицен-
цу или решење о упису у комору, фотокопију / очитану лич-
ну карту, ако поседује радно искуство, потребно је достави-
ти радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има 
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавешта-
вања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

                     Пољопривреда и ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЖАБАРИ“ ДОО

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и 
уверење о стручној спреми, лиценца за обављање вете-
ринарске делатности, возачка дозвола Б категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Оглас остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу: Ветеринарска стани-
ца „Жабари“ доо Жабари, Кнеза Милоша 36, 12374 Жаба-
ри, са обавезном назнаком: „Пријава по огласу за пријем 
ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се 
на број телефона: 062/524-150.

Ветеринарски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: диплома и уверење о завршеној средњој струч-
ној спреми, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о општој здравственој 
способности, уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у струци. Оглас остаје отворен 5 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: Ветеринарска станица „Жабари“ 
доо Жабари, Кнеза Милоша 36, 12374 Жабари, са обавез-
ном назнаком: „Пријава по огласу за пријем вет. технича-
ра“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број 
телефона: 062/524-150.

                  Индустрија и грађевинарство

„САМУК“ ДОО
11080 Земун, Жарка Обрешког 23
e-mail: mirko.brboric@gmail.com

Водећи инжењер струке
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: VI/1-VII/1 степен стручне спреме, електротехни-
ка, инжењер/струковни инжењер, дипломирани инжењер, 
мастер инжењер, 3 године радног искуства у струци на 
пословима техничког руковођења у хидроелектранама и 
малим хидроелектранама или слично, рад у Windows окру-
жењу, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског јези-
ка на средњем нивоу. Предност је положен стручни испит 
за техничко руковођење у објектима за производњу елек-
тричне енергије. Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу слати на имејл-адресу: mirko.brboric@gmail.com или се 
могу пријавити путем телефона: 063/258-498, у року од 30 
дана од дана објављивања конкурса.

„ВИМПОРТ“ ДОО
11000, Београд, Војводе Степе 285

Радник у производњи ТВ уређаја
на одређено време, место рада: Земун, Ауто-

пут за Загреб 20
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - електротехничар, завр-
шена електротехничка школа. Заинтересовани кандидати 
могу се пријавити у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса, на број телефона: 011/2606-362.

„МУЛТИТЕСТ” ДОО
Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани машински инжењер, 
мастер инжењер машинства; основна информатичка обу-
ка; енглески језик - средњи ниво; небитно радно искуство; 
пробни рад 6 месеци. Јављање на горенаведени мејл. Рок 
за пријаву: 30.09.2018.

„МОДУЛОР“ ДОО
11080 Земун, Николаја Салтикова 61

e-mail: maleksic@modulor.eco

Машински инжењер  - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен, инжењер машинства. Заинтересовани 
кандидати своје пријаве могу слати на e-mail: maleksic@
modulor.eco или се могу пријавити путем телефона: 
060/6668-219, у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
21220 Бечеј, Тополски пут 65

e-mail: info@multi-test.rs 

ЦНЦ стругар, универзални стругар
УСЛОВИ: IV степен, универзални металостругар; основна 
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; рад 
у сменама; пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата на 
горенаведени мејл. Рок за пријаву: 30.09.2018.

Mонтер - инсталатер
УСЛОВИ: IV степен - електротехничар електромеханике. 
Рад у сменама, пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата 
на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 30.09.2018.

ЦНЦ глодач
УСЛОВИ: IV степен - универзални металоглодач или III 
степен - металоглодач, са радним искуством од 12 месе-
ци; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка 
обука. Рад у сменама, пробни рад 6 месеци. Јављање кан-
дидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 30.09.2018.

Возач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; радно искуство 
12 месеци; возачка дозвола Б категорије; мађарски језик - 
средњи ниво; енглески језик - средњи ниво; теренски рад; 
рад ван просторија послодавца. Рад у сменама, пробни рад 
6 месеци. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за 
пријаву: 30.09.2018.

Сменовођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основна информатичка 
обука; енглески језик - почетни ниво; пробни рад 6 месеци. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 
30.09.2018.

ЗАНАТСКА РАДЊА
„ЕЛЕКТРО-МАЊАЧА“

26314 Банатско Ново Село, Иве Лоле Рибара 5
тел. 063/7517-110

e-mail: elektromanjac@gmail.com

Извођење електроинсталација
на одређено време, место рада Панчево

20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер - инста-
латер, електроинсталатер, IV степен стручне спреме - елек-
тро струка; возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
теренски. Радно искуство је пожељно, али не и неопходно. 
Трајање конкурса: до 15.09.2018. године. Јављање кан-
дидата на контакт телефон: 063/7517-110, 060/7517-110, 
лице за контакт: Милорад Топић.

Медицина / Пољопривреда и ветерина / Индустрија и грађевинарство
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BATAGON ENERGY AD BEOGRAD
11000 Београд - Земун, Батајнички друм 12

тел. 062/8080-548
e-mail: s.gostiljac@batagon.rs

Руковалац машине за ливење решетки
за рад у Сомбору

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, ливење нормиране 
количине акумулаторских решетки прописаног квалитета, 
слагање готових производа. Рок за пријаву је до попуне.

„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Подгоричка 5/1

тел. 060/444-6095
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Пословођа градилишта
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар 
и најмање 5 година радног искуства на пословима висо-
коградње - изградња стамбено-пословних објеката. Проб-
ни рад месец дана. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на наведени контакт телефон послодавца. Конкурс 
траје 30 дана.

„ТРИ ОМЕГА ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО
11000 Београд, Цара Душана 48/II

тел. 064/8466-555
e-mail: office@3omegaing.com

Зидар
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар и најмање 6 месеци радног искуства. Проб-
ни рад 2 месеца. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на наведени контакт телефон послодавца. Конкурс траје 30 
дана.

„MARKO TRANS CARGO“ DOO
ПЈ КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

тел. 065/8400-901
e-mail: koja@markotc.com

Дипломирани грађевински инжењер - 
хидротехника

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, смер хидро-
техника; познавање рада на рачунару; познавање енглес-
ког језика - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије; 
предност имају кандидати са радним искуством. 

Дипломирани грађевински инжењер - 
смер нискоградња

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, смер нис-
коградња; познавање рада на рачунару; познавање 
енглеског језика - почетни ниво; возачка дозвола Б катего-
рије. Предност имају кандидати са радним искуством.

УСЛОВИ: грађевински техничар; возачка дозвола Б катего-
рије. Предност имају кандидати са радним искуством.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу доставити своју 
радну биографију на e-mail: koja@markotc.com, јавити се 
лично на адресу послодавца: Саве Ковачевића бб или поз-
вати: 065/8400-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, 
најкасније до 28.09.2018.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ 
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421

е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

Производни радник
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

25 извршилаца

Опис посла: физички рад на градилишту. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. 
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно, теренски рад. 

Тесар
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)
7 извршилаца

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и 
демонтирање оплате. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски 
рад. 

Армирач
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

10 извршилаца

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа арма-
туре и остали армирачки послови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски 
рад. 

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или 
да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: 
Павле Кривокапић.

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; рад-
но 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.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, место рада: 

Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани грађе-
вински инжењер. Посебна знања и вештине: поседовање 
лиценци 410 или 413 или 414, знање енглеског језика - 
почетни ниво, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт 
Марина Станојевић.

Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи
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„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова Варош. Запо-
шљавање у Републици Србији, након тога могуће упућивање 
запослених на привремени рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без искуства 
на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама, 
радно место са повећаним ризиком (рад на висини), обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер грађе-
вине; потребно искуство у вођењу градилишта и грађе-
винских књига; познавање рада на рачунару - Excel, Word; 
возачка дозвола Б категорије; поседовање једне од лицен-
ци 410, 411, 413, 414.

Молер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство 
у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским 
радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

Зидар - тесар
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
зидарско-тесарским пословима.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице 
за контакт: Предраг Милошевић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; II - III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са 
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени телефон особи за 
контакт - Марија Алексић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88

е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно иску-
ство: пожељно (није обавезно).

Бравар-монтер
место рада: Београд, на одређено време 3 
месеца (постоји могућност запослења на 

неодређено време)
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство није оба-
везно.

Возач
место рада: Београд, на одређено време - 3 

месеца (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

4 извршиоца

Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, 
аутомиксери, шлепери).

УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство пожељно 
али није обавезно; обавезна возачка дозвола Ц и Е катего-
рије; возачка дозвола Д категорије је пожељна - није услов.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама 
са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 
1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД месеч-
но); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужи-
на радног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у 
складу са законским одредбама). Запосленима се редовно 
исплаћују зараде, сви порези и доприноси. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. 
Лице за контакт: Милка Николић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер
за рад у Београду, на одређено време

2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
за рад у Београду, на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или доста-
вити радне биографије на имејл адресу послодавца, лице 
за контакт: Александар Милановић.

Индустрија и грађевинарство
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„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Југоисточна радна зона бб

тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Конструктор
пробни рад 1 месец

Опис посла: израда 3Д модела, радионичких цртежа, 
склопних цртежа, документације; вођење пројеката; изра-
да калкулација и понуда.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, машински 
факултет; радно искуство минимум 2 године; немачки језик 
- виши ниво.

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање, 
комуникација); пожељно знање немачког језика.

Заваривач
пробни рад 1 месец

5 извршиоца

Опис посла: TIG и MIG/MAG заваривање, алуминијума, 
прохрома, челика; сечење, бушење, брушење лимова, 
цеви, плоча, профила; монтажа конструкција; чишћење и 
одржавање задуженог алата и опреме; попуњавање кон-
тролних листова делова и производа и активно учество-
вање у процесу контроле.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске струке; рад-
но искуство минимум 2 године; познавање рада на ручним 
алатима (апарат за заваривање, брусилица); пожељно 
познавање техничких цртежа и њихово читање.

Оператер и програмер на CNC 
глодалици (стругу)
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежу, самостално или уз 
асистенцију, оператер; програмирање делова на CNC гло-
далици (предност); контрола обрађених комада, попуња-
вање пратеће техничке документације.

УСЛОВИ: III, IV степен машинске струке (машински техни-
чар, металостругар, металоглодач, металобрусач, алатни-
чар); радно искуство минимум 1 годинa; руковање са мер-
ним инструментима, познавање алата и режима.

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t
пробни рад 1 месец

Опис посла: програмирање машине и савијање лимова на 
преси Trumpf.

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, машинске струке; 
радно искуство: минимум 2 године - на апкант преси или 
некој сличној машини за савијање; познавање техничких 
цртежа и њихово читање.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. 
Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон послодав-
ца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: 
Небојша Нешковић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5

тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно иску-
ство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не поседу-
ју потребна знања послодавац ће организовати бесплатну 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведени број телефона, мејлом адресу или лично 
(понети радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати са II и III степеном струч-
не спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на наведени број телефона, мејлом или лично (понети рад-
ну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; радно 
искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу да 
се обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: 
до попуне.

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу 
конкурисати и кандидати II и III степена стручне спреме, 
са завршеном обуком за електрозаваривача, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Трајање конкурса: до попуне.

ДОО ЗА РЕМОНТ И ПРОИЗВОДЊУ
ШИНСКИХ ВОЗИЛА, МАШИНОГРАДЊУ 

И МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ ,,ШИНВОЗ“ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Београдска бб
e-mail: smarjanovic@sinvoz.rs

1. Eлектрозаваривач
УСЛОВИ: Посебна знања: заваривање СО2, МИГ, МАГ, ТИГ, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - почетни 
ниво, образовање од I до IV степена, радно искуство мини-
мум 12 месеци. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Заинтересовани кандидати 
могу да доставе своје радне биографије путем мејла или да 
се се јаве послодавцу 14.09.2018. године у 10.00h на адре-
су послодавца: „Шинвоз“ д.о.о., Београдска бб, Зрењанин, 
када је предвиђена радна проба (неопходно радно одело).

2. Дипломирани инжењер 
електротехнике - конструктор

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Посебна знања: рад на рачунару: Autocad, SolidWorks, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик - виши ниво, 
електротехнички факултет, VII степен, радно искуство мини-
мум 12 месеца на пословима пројектовања и израде техничке 
документације електрогрупе за железничка возила и њихове 
делове, израда технологије оправке и праћење извршења 
оправке. Услови рада: пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да доставе своје 
радне биографије путем мејла. Рок трајања конкурса: до 
30.09.2018. године, лице за контакт: Слађана Марјановић.

INTRO SELECT DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 1

Мешач смеса на двоваљку
за рад у Нишу, на одређено време до 6 

месеци

Машинска конфекција
за рад у Нишу, на одређено време до 6 

месеци

Помоћник грејача на троваљку
за рад у Нишу, на одређено време до 6 

месеци

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању. Телефон за контакт: 066/8337-020.

МПП „ЈЕДИНСТВО” АД СЕВОЈНО
31205 Севојно, Првомајска бб 

e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Возач теретног возила - кипер
на одређено време до 6 месеци

5 извршилаца

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

Возач трактора са приколицом
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме (НК или ПК), са 
поседовањем возачке дозволе Б категорије.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
оглашавања. Пријаве се подносе на адресу: МПП “Једин-
ство” АД, Првомајска бб, Севојно или на e-mail: office@
mppjedinstvo.co.rs.

ХИДРОТЕХНИКА – 
ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД

Београд, Ускочка 8

Чувар
привремени и повремени послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен; радно искуство: 3 године. Обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Место рада: Барајево. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандида-
ти јаве на контакт телефон: 064/830-7926, контакт особа 
Слађана Милинковић, меjл: milinkovic_sladjana@yahoo.com.

Багериста
привремени и повремени послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, радно искуство: 3 године. Теренски 
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Место рада: Костолац, Лазаревац-Колубара. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати 
јаве на контакт телефон: 064/830-7921, контакт особа Дра-
ган Прокић, мејл: pravna@hidroenergetika.rs, Трише Кацле-
ровића 27л.

Ауто-електричар
привремени и повремени послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, радно искуство: 3 године. Теренски 
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Место рада: Костолац, Лазаревац-Колубара. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандида-
ти јаве на контакт телефон: 064/830-7921, контакт особа 
Драган Прокић, меjл pravna@hidroenergetika.rs, Трише Кац-
леровића 27л.

Руковалац грађевинских машина – 
булдожериста

привремени и повремени послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, радно искуство: 3 године. Теренски 
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Место рада: Костолац, Лазаревац-Колубара. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати 
јаве на контакт телефон: 064/830-7921, контакт особа Дра-
ган Прокић, меjл: pravna@hidroenergetika.rs, Трише Кацле-
ровића 27л.

Возач камиона и дампера
привремени и повремени послови

6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, возачка дозвола Ц категорије, рад-
но искуство 3 године. Теренски рад, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Место рада: Кос-
толац, Лазаревац-Колубара. Трајање конкурса: до попу-
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊАПосао се не чека, посао се тражи

не. Потребно је да кандидати јаве на контакт телефон: 
064/830-7921, контакт особа Драган Прокић, меjл: pravna@
hidroenergetika.rs, Трише Кацлеровића 27л.

Кувар
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: III степен, радно искуство 3 године; обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Место рада: Барајево. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да кандида-
ти јаве на контакт телефон: 064/830-7926, контакт особа 
Слађана Милинковић, меjл: milinkovic_sladjana@yahoo.com.

Механичар
привремени и повремени послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен; радно искуство 3 године; теренски рад, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад ван просто-
рија послодавца. Место рада: Костолац, Лазаревац-Ко-
лубара. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се 
кандидати јаве на контакт телефон: 064/830-7921, контакт 
особа Драган Прокић, мејл: pravna@hidroenergetika.rs, Три-
ше Кацлеровића 27л.

РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57 Л2

тел. 011/6422-866
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Дипломирани машински инжењер
на одређено време 

УСЛОВИ: дипломирани/мастер инжењер машинства, посе-
довање возачке дозволе Б категорије, знање рада у про-
граму Autocad и знање рада на рачунару. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејл адресе или да се јаве 
на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до попуне.

„БРОДОПРОЈЕКТ“ ДОО
11000 Београд, Симе Лозанића 1/1

e-mail: brodoprojekt@gmail.com

Дипломирани инжењер машинства
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани/мастер инжењер машинства, 
пожељно смер бродоградња, поседовање возачке дозволе 
Б категорије, знање рада на рачунару, знање рада у про-
граму Autocad и знање енглеског језика. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем наведене 
мејл адресе послодавца. Конкурс траје 30 дана.

„ЕЛВОД“ ДОО
34000 Крагујевац, Београдска 67

тел. 034/370-280

Заваривач/аутогено CO2
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме, заваривачи; 
радно искуство на истим или сличним пословима. Рад у 
сменама, радно место са повећаним ризиком. Заинтересо-
вани кандидати могу се јавити лично у просторије послода-
вца, Београдска 67, сваког радног дана од 8 до 18 часова, 
најкасније до 12.10.2018.

         Саобраћај и везе

„LUX TRANS“ DOO
Београд, Једренска 4, Звездара

Возач камиона - кипер камиона
3 извршиоца

УСЛОВИ: возач камиона - кипер камиона, возачка дозвола 
Ц и Е категорије. Заинтересовани кандидати могу се прија-
вити путем телефона: 060/6263-547, особа за контакт: 
Павле Јаџић.

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 међународ-
ном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
послодавцу путем телефона, особа за контакт: Владета Радо-
сављевић или доставити радне биографије путем имејла.

„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.

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО 
Ниш - Палилула, Мостарска 4

тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном 
транспорту

5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи (Шпа-
нија, Португалија).

УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство 
у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, лица за контакт: 
Ненад Савић, Небојша Савић.

IN-AIR CORPORATION DOO
18000 Ниш, 7. јула 28

тел. 018/524-022

Возач у међународном саобраћају
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању; возачка дозвола Е категорије; радно искуство: 12 
месеци.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у Ср Немачкој

Послодавац: „Kohlhepp Logistik“ Gmbh Bad Kissingen, 
Бајерн, СР Немачка

Возач
20 извршилаца

УСЛОВИ: Опис посла:возач за доставу / транспорт 
намештаја (послодавац поседује мала доставна вози-
ла, комби возила и камионе). Место рада: на терену 
(СР Немачка, Аустрија, Швајцарска, Белгија, Холан-
дија, Луксембург). Образовање: могу да конкуришу 
лица са минимум завршеном основном школом и посе-
дују неку од возачких дозвола постојећих категорија  
(Б,БЕ, Ц, ЦЕ). Посебна знања и вештине: Обавезно 
нека од возачких дозвола постојећих категорија  (Б, 
БЕ, Ц, ЦЕ); КОД 95 (пожељно); почетно знање немач-
ког језика (пожељно). 

Радно искуство:  небитно. 

Врста радног односа: Потписивање Уговора о раду 
на неодређено време, са пробним радом у трајању од 
шест месеци. Остали услови рада: трошкове превоза 
од Републике Србије до СР Немачке сноси послодавац; 
висина зараде  износи минимално 1.500 евра нето, плус 
дневнице (19 еура по ноћењу у камиону); трошкове при-
ликом регулисања радне дозволе и визе, сноси посло-
давац; запослени је социјално осигуран од првог дана 
запослења; послодавац пружа подршку у проналажењу 
смештаја за запослене, а трошкове сноси запослени. 
Потребна документација: Радна биографија/CV у Еуро-
пас формату на српском и немачком језику, фотокопија 
возачке дозволе. Начин конкурисања: Кандидати који 
су евидентирани као незапослена лица у  Националној 
служби за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично, или поштом, 
на адресу Филијале, са назнаком – За конкурс: возач - 
„Kohlhepp Logistik“ Gmbh Bad Kissingen, Bayern, СР Немач-
ка. Кандидати који нису евидентирани као незапослена 
лица у  Националној служби за запошљавање потребна 
документа достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миг-
рациони сервисни центар, Косте Абрашевића бр.10, са 
назнаком – За конкурс: ВОЗАЧ - „Kohlhepp Logistik“ Gmbh 
Bad Kissingen, Bayern, СР Немачка. Детаљне информације 
о условима рада кандидати ће добити на разговору са 
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора 
биће обавештени путем телефона или e- maila, кандидати 
који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити 
разматрана.

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 Абрашевића 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 33 00 47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

Тел: 037 41 25 31

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

Тел: 036 30 20 70

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. Јули 29
Тел: 030 45 31 21, 45 31 23

Рок трајања конкурса: 12.10.2018. године

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе
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Национална служба
за запошљавање

             Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
11000 Београд, Радосава Љумовића 

Велики Мокри Луг
тел. 011/3461-507

e-mail: osnovnaskolaosdis@yahoo.com

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ доста-
вити уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); познавање ромског језика (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији); 
да кандидат није осуђиван правоснажном 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 родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара засићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за достављање потребне документације 
је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125, 2107-968

Наставник педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена обука за 
педагошког асистента. Кандидати су уз пријаву дужни да 
приложе, у складу са чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18): оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да против лица није покренута истрага нити 
је подигнута оптужница код надлежног суда. Проверу пси-
хофизичке и здравствене способности врши Национал-
на служба за запошљавање. Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса достављају се на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће 
се у законском року.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Конкурс објављен 29.08.2018. године у публика-
цији ,,Послови” исправља се за радно место: виши 
лектор за ужу научну област Русистика, пред-
мет Руски језик, на одређено време од 3 године, у 
погледу броја извршилаца, тако што уместо 4, тре-
ба да стоји: 3 извршиоца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Васпитач у мешовитој вртићкој групи
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, васпитач. 
Пријаве слати на e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ПУ „МЛАДЕНАЦ”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 86и
тел. 063/581-810

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
познавање енглеског језика, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: montesorivrtic@gmail.com, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗЛАТОКОСА”

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 46

тел. 065/6551-618

Педагошки сарадник
са 50% радног времена, на одређено време 

до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог, 
смер педагогија, радно искуство 12 месеци у ПУ, искуство у 
вођењу комплетне документације ПУ.

Васпитање и образовање деце
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани 
васпитач - смер васпитач деце предшколског узраста или 
струковни васпитач - смер васпитач, радно искуство 6 месеци.

Нега деце и васпитање
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра вас-
питач, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: средњи ниво знања рада на рачунару, средњи 
ниво знања енглеског језика, пожељно поседовање струч-
ног испита или лиценце, да кандидат није осуђиван и да се 
против њега не води поступак, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: office@vrticzlatokosa.rs, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање прописано чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада: трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гласник РС”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 
и 13/2018) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исправка, 2/2017 и 13/2018); 
напомена: уколико кандидат не поседује образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан 
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 наставника; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која 
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 родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања 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 извречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминитарно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4), 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс је неопходно доставити: кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе, а уколико кандидати имају и оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или доказ 
о положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који немају 
положен стручни испит, односно испит за лиценцу - доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија 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; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
пију); фотокопију или очитану личну карту; уверење МУП-а да 
лице није осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Докази о испуњености напред наведених услова састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из чл. 139 став 1 тачка 2 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Документација 
се доставља на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Југ 
Богданова 28, Београд. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и неовереном документацијом, неће бити 
узете у разматрање.

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 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,МАГНОЛИЈА“

11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, учитељски факултет. 
Биографије слати искључиво на наведену мејл адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати 
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потреб-
ну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018), тј. поседује 
одговарајуће образовање (средња стручна спрема), пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, држављанство Ребублике Србије, зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
није осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања 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 кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање.

Стручни сарадник - психолог
са непуним радним временом - 20 сати 

недељно, на одређено време до 31.08.2019. 
године, на основу сагласности бр. 112-01-
00397/2018-07 добијене од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја

УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018), тј. посе-
довање одговарајућег високог образовања у смислу члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за наставника, васпитача и стручног сарадника (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије или основне студије у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће научне, 
односно стручне области) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања 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 кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање.

Стручни сарадник - психолог
са непуним радним временом - 20 сати 

недељно, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018), тј. поседовање 
одговарајућег високог образовања у смислу чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за наставни-

ка, васпитача и стручног сарадника (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или основне студије у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовањедо 
10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стру-
чне области) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник Републике Србије - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, држављанство 
Републике Србије, знање српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да под-
несу: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или овере-
на фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (за радна 
места психолога), оверену фотокопију сертификата о завр-
шеном програму обуке за педагошког асистента (за рад-
но место педагошког асистента), доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); кратку биографију и попуњен формулар 
за пријем у радни однос, доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Сва оста-
ла документа саставни су део пријаве на конкурс. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се 
разматрати. Пријаве достављати лично или путем поште, 
на адресу: Основна школа „Грабовац“, Грабовац бр. 179, 
11508 Грабовац, са назнаком: „За конкурс“. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број 
телефона: 011/8760-047 и e-mail школе: osgrabovac@gmail.
com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11080 Земун, Немањина 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, 88/17): 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника музичке школе, психолога или 
педагога школе, стечено: на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне струдије другог 
степана које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање 
или давање мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство РС; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7. да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 8. да има положен испит за директора уста-

нове. Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора школе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси сле-
дећу документацију: 1. оверен препис/оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; 2. оверен препис/оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; 3. потврду о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старију од 6 месеци); 4. уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 5. уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); 6. уверење о држављанству РС; 7. извод из матич-
не књиге рођених (не старије од 6 месеци); 8. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), а уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора школе и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; 9. лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); 10. пријаву на кон-
курс са радном биографијом и прегледом кретања у служ-
би и стручним усавршавањем и планом и програмом рада 
директора школе. Доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Пријаве на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном документацијом, 
достављају се на горенаведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора шко-
ле“, лично или путем поште. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Демонстратор за ужу научну област 
Немачки језик, предмет Савремени 

немачки језик
на одређено време од 4 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских 
студија у области филолошких наука који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 
Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матич-
не књиге рођених и уверење о држављанству, на адресу: 
Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 37
тел. 011/3690-423

e-mail: info@vbs.edu.rs

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и VIII степен 
стручне спреме - доктор наука, из научне области која 
покрива напред наведену научну област; педагошко иску-
ство у високошколској настави потврђено од стране висо-
кошколске установе изборним звањем и да кандидати 
испуњавају услов за избор у наставничка звања утврђен 
члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и усло-
вима прописаним од стране Националног савета за високо 
образовање. Предност имају кандидати који испуњавају 
услове за избор у звања ванредни или редовни професор 
и имају референце за реализацију наставних предмета у 
области бродарства: Мултимодални транспорт, Водне и 
транспортне технологије и Руковање теретом.

Наука и образовање
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Наставник за ужу научну област 
Математичке науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и VIII степен 
стручне спреме - доктор наука, из научне области која 
покрива напред наведену научну област; педагошко иску-
ство у високошколској настави потврђено од стране висо-
кошколске установе изборним звањем и да кандидати 
испуњавају услов за избор у наставничка звања утврђен 
члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и усло-
вима прописаним од стране Националног савета за високо 
образовање. Предност имају кандидати који испуњавају 
услове за избор у звање доцент - редовни професор и имају 
референце за реализацију наставних предмета у области 
бродарства: Инжењерска математика 1 и Инжењерска 
математика 2.

Наставник за научну област 
Саобраћајно инжењерство

до трећине радног времена
(допунско радно време)

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и VIII степен 
стручне спреме - доктор наука, из научне области која 
покрива напред наведену научну област; педагошко иску-
ство у високошколској настави потврђено од стране висо-
кошколске установе изборним звањем и да кандидати 
испуњавају услов за избор у наставничка звања утврђен 
члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и усло-
вима прописаним од стране Националног савета за високо 
образовање. Предност имају кандидати који испуњавају 
услове за избор у звање доцент - редовни професор и имају 
референце за реализацију наставних предмета у области 
бродарства: Познавање брода и Стабилитет пловила.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: CV 
- радну биографију, фотокопију или очитану личну карту, 
списак стручних и научних радова, оверене фотокопије 
диплома (основних, магистарских - мастер и докторских 
студија), уверење о избору у сарадничко или наставнич-
ко звање. За кандидате који нису запослени на високош-
колским установама потребно је уверење од МУП-а да се 
не води кривични поступак и од надлежног суда да нису 
кривични осуђивани. Лица која конкуришу за радно место 
наставника за ужу научну област Саобраћајно инжењер-
ство, до трећине радног времена (допунско време), потреб-
но је да доставе сагласност матичне установе у којој имају 
100% радни однос. Сви наставници реализују предавања, 
вежбе и друге облике наставе из својих наставних предме-
та. Све пријаве са пратећом документацијом достављају се 
најкасније 10 (десет) календарских дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу: Висока бродарска школа, Бео-
град, Булевар војводе Мишића 37. За додатне информације 
контактирати на телефон: проф. др Мирослав Павловић, 
063/8980-016 или проф. др Вукашин Лале, 064/9567-129.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „САДКО“

11080 Земун, Инжењера Атанацковића 12
e-mail: sadkozemun2016@gmail.com

тел. 011/3076-016, 064/2014-574

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен - основне академске студије у трајању 
од најмање четири године по прописима о високом образо-
вању од 10. септембра 2005. године (педагошки факултет, 
учитељски факултет, висока школа за струковне студије); 
да се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела за која се гони по службе-
ној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање дужности директора; 
држављанство РС; посебни услови које кандидат треба да 
испуњава: најмање 5 година искуства у струци и најмање 
годину дана на пословима руковођења; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (пожељ-
но знање руског језика). Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора подноси следећу документацију (доказе): дипло-
му о стеченој стручној спреми, уколико се ради о дипломи 
стеченој у иностранству - нострификовану диплому; дока-
зе о радном искуству из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено искуство; 
уверење, не старије од 6 месеци, да се против кандидата 
не води истрага и да против њега није подигнута оптужни-
ца за кривична дела за која се гони по службеној дужнос-
ти; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; доказ о 
знању светског језика; лекарско уверење (оригинал), доказ 
о општој здравственој способности. Пријава на конкурс садр-

жи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, потребне податке за контакт (телефон, имејл), 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
стажа и радног искуства са кратким описом послова на који-
ма је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорностима на тим пословима. Докази се уз пријаву 
прилажу у копији овереној код надлежног органа. Управни 
одбор ће обавити разговоре са кандидатима који испуњавају 
прописане услове и у року од 10 дана од дана завршетка 
јавног конкурса саставити записник о обављеним разгово-
рима и образложити предлог листе кандидата и мишљење 
о стручним и организационим способностима сваког канди-
дата. Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће 
одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити 
благовремено обавештени. Ако Управни одбор утврди да 
нема кандидата који испуњавају услове да уђу у изборни 
поступак, сматраће се да јавни конкурс није успео.

Васпитач
УСЛОВИ: VII степен, учитељски факултет или педагошка 
академија - смер васпитач за рад у предшколској установи, 
искуство у раду. Предност имају лица која поседују лицен-
цу и знање руског језика. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе; уверење 
да нису осуђивани; уверење да се против њих не води кри-
вични поступак; уверење о држављанству РС; сертификат 
о положеном страном језику (уколико кандидат поседује).

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве могу 
слати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс са доказима 
о испуњености услова, са назнаком: „За конкурс“, подно-
си се писаним путем, препорученом пошиљком у затво-
реној коверти, на горенаведену адресу или путем имејла: 
sadkozemun2016@gmail.com. Благовремена пријава је 
свака пријава која је поднета у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Потпуна пријава је свака пријава 
која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова 
конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, неће се узети у разматрање. Додат-
на обавештења о конкурсу могу се добити од секретара 
установе, Весне Кокоруш, на број телефона: 011/307-616 
и 064/2014-574.

ТР „КУЋА СЛУХА” 
Београд, Врачар, Мутапова 20/3

Дипломирани дефектолог - сурдолог
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - сурдолог. Заинте-
ресовани кандидати могу се пријавити путем телефона: 
065/5688-643, особа за контакт: Душан Саватић.

ППУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104, 065/268-20-02

Васпитач

УСЛОВИ: струковни васпитач. 

Медицинска сестра - васпитач 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 6 месеци 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
општег или педијатријског смера.

ОСТАЛО: Доставити радне биографије на e-mail: vrticpcelice@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

11000 Београд, Падинска Скела
Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763, 6300-471

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена помоћника 

директора за школску 2018/19.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 

у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017,13/2018) и то за наставника разредне наставе: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018), и то за наставника енглеског јези-
ка: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

Наставник руског језика
са 77,77% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018), и то за наставника руског језика: 
професор, односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил Руски језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил Руски језик); мастер професор слависта - руски језик 
и књижевност; мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик (за наставнике, 
не и чистачице). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених - оверену фотокопију, доказ о 
неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc и потребну документацију заједно са пријавним фор-
муларом доставе на адресу: ОШ „Олга Петров” Падинска 
Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела (за 
конкурсну комисију). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе, на број телефона: 011/6300-471.

Наука и образовање
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“

11000 Београд, Симина 21А
тел. 011/3287-612 

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност.

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани матема-
тичар.

Наставник физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани физичар.

Наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар.

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог.

Наставник историје
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани историчар.

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког 
васпитања.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности.

Наставник социологије са правима 
грађана

са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор социоло-
гије, односно дипломирани социолог.

Наставник грађанског васпитања
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које испуњава 
услове за наставника одговарајуће стручне школе, дипло-
мирани етнолог, етнолог-антрополог, професор одбране и 
заштите.

Наставник латинског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класични 
филолог.

Наставник здравствене психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије, 
дипломирани психолог, дипломирани психолог - мастер, 
дипломирани школски психолог - педагог.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сес-
тра - техничар са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - вежбе

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сес-
тра - техничар са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом.

Наставник фармацеутско технолошких 
операција и поступака
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохеми-
чар, магистар фармације.

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације - теорија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник хирургије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник неурологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста доктор медицине или специјалиста неуроло-
гије.

Наставник психијатрије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медици-
не, специјалиста доктор медицине или специјалиста пси-
хијатрије.

Наставник инфектологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста инфектолог.

Наставник кинезиологије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезиологије - вежбе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут-
ски техничар, са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник физикалне терапије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије - вежбе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут-
ски техничар, са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник фармакологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник медицинске етике
са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фило-
зоф, професор филозофије и социологије.

Наставник масаже - теорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник масаже - вежбе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут-
ски техничар, са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник основа клиничке медицине
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник основа клиничке медицине 
- вежбе

са 5% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска сес-
тра - техничар са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом.

Наставник педијатрије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста педијатар.

Наставник специјалне рехабилитације 
- теорија

са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник специјалне рехабилитације 
- вежбе

са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут-
ски техничар, са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник кинезитерапије - теорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, доктор медицине, 
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезитерапије - вежбе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут-
ски техничар, са претходно завршеном средњом медицин-
ском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник предузетништва
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани еко-
номиста менаџмента у здравству, мастер менаџер, мастер 
економиста, мастер инжењер организационих наука.

ОСТАЛО: Потребна документација: радна биографија; ове-
рен препис дипломе о завршеном факултету или вишој 
школи и потврда о стечених 36 бодова, у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме за рад настав-
ника у стручној школи; оверен препис специјалистичке 
дипломе; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту - лиценца за наставника (уколико кандидат поседу-
је); уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Пријаву и документацију скени-
рати и послати електронским путем на мејл адресу школе: 
info@smsvasilijeostroski.org. Пробни рад траје до 6 месеци. 
Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа на сајту НСЗ (31.08.2018). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“

11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/8000-406

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци, до краја 

школске 2018/2019. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагош-
ког асистента може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: да има средње образовање; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-

Наука и образовање
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ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, са одштампаним пријавним формуларом, 
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених); 3) 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; 4) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Одлуку о избору кан-
дидата доноси конкурсна комисија након обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају прописане услове 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
послати на адресу: Школска 7, Београд - Рушањ. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе: 011/8000-406.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Београд, Хајдук Станка 2 

Асистент за ужу научну област 
Архитектура

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене чланом 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), односно да имају 
завршен архитектонски факултет, студент докторских сту-
дија који је сваки од претходних нивоа студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, списак 
радова и оверене преписе диплома. Потребна документа 
доставити на адресу: Висока грађевинско-геодетска школа 
струковних студија, Хајдук Станка 2. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; да је канди-
дат психички, физички и здравствено способан за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да зна срп-
ски језик, на коме се реализује настава у школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају, у овереној фотокопији: 
доказ о одговарајућој стручној спреми и језику на коме су 
се школовали; сертификат о завршеном програму за педа-
гошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 модула; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/
венчаних. Уверење о здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Подат-
ке о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Канди-
дати пријављени на конкурс у обавези су да на основу 
обавештења школе изврше проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима, по процедури Националне 
службе за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу школе или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 77 

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутних 

радника, за рад у матичној школи и 
издвојеним одељењима Баћевац и Средњи 

Крај
3 извршиоца

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног 
радника, за рад у издвојеним одељењима 

Арнајево, Средњи Крај и Баћевац

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка одсутног 
радника, за рад у матичној школи

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, најкасније до 31.08.2019. 
године, за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 88/17). Уз пријаву 
кандидати прилажу доказе предвиђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: оверену 
фотокопију дипломе, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, 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, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, уверење о држављанству РС. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом са званичне интер-
нет странице Министарства просвете достављају установи. 
Неблаговремене, непотпуне и пријаве у неодговарајућој 
стручној спреми неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК”
11210 Београд - Крњача
Грге Андријановића 18

тел. 011/2712-371 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 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; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар који 
могу наћи на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, сер-
тификат издат од стране Министарства просвете науке и 
технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента), уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом подноси се при-
ликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на адре-
су установе, а ближе информације се могу добити на број 
телефона: 011/2712-371. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
11000 Београд, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982, факс: 2712-278

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; савладан програм 
обуке за педагошког асистента.
 

Наставник српског језика
ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18) и занимање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018 од 17.07.2018. године)

Наставник биологије
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 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; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар који 
могу наћи на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе, доказ о 
броју бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и професионалне праксе, односно за педагош-
ког асистента сертификат издат од стране Министарства 
просвете науке и технолошког развоја о завршеној увод-
ној обуци за педагошког асистента), уверење о неосуђива-
ности издато од МУП-а, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених. Доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом подно-
си се приликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе 
на адресу установе, а ближе информације се могу добити 
на број телефона: 011/2712-982. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Београд, Војводе Степе 283
тел/факс: 011/2471-099

www.viser.edu.rs
e-mail: office@viser.edu.rs 

КОНКУРС
за избор у сарадничка звања и заснивање 

радног односа на одређено време

УСЛОВИ: I Основни подаци о ВИШЕР (послодавцу). Висока 
школа електротехнике и рачунарства струковних студија 
у Београду, Војводе Степе 283, 11010 Вождовац, Београд, 
телефон/факс 011/2471-099, интернет адреса www.viser.
edu.rs, адреса електронске поште office@viser.edu.rs. II 
Подаци о сарадничким звањима (радним местима) у погле-
ду којих се расписује конкурс. Конкурс се расписује ради 
избора:

1) Једног кандидата у сарадничко звање 
асистент за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна 
област Рачунарство и информатика и 

заснивање радног односа
на одређено време од три године

Основни послови и задужења радног места асистента 
су да: у складу са наставним плановима и програмима 
акредитованих студијских програма струковних студија, 
плановима и структуром кратких програма студија и про-
грамима стручног усавршавања и целоживотног учења, 
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе за које 
је задужен, под стручним надзором предметног настав-
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ника; обавља консултације са студентима и континуира-
но прати и вреднује њихов рад кроз наставу; учествује 
и помаже предметном наставнику у припреми наставног 
процеса, организацији и спровођењу утврђених облика 
провере знања (колоквијума, испита и слично); води еви-
денцију о присуству и активностима студената на часо-
вима вежби и других облика наставе за које је задужен, 
прати рад студената; стручно се усавршава и похађа 
докторске студије; учествује у припреми и унапређивању 
наставних метода и материјала за студенте; учествује у 
реализацији истраживачко-развојних пројеката; врши 
надзор над радом радно ангажованих сарадника (демон-
стратора), ангажованих на предмету који му је поверен; 
подноси руководиоцу одговарајућег СП месечни извештај 
о раду, до 5-ог у наредном месецу за претходни месец; 
подноси извештај Наставно-стручном већу о свом трого-
дишњем раду; учествује у раду Наставно-стручног већа и 
других стручних тела које ВИШЕР формира;  обавља, по 
потреби, друге послове из делокруга радног места. Пода-
ци о минималним (општим) условима за избор у сарад-
ничко звање (запослење на радном месту) асистента и 
подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: а) Минимални (општи) услови за 
избор у звање асистента: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању; кандидат мора има-
ти завршене студије другог степена у области за коју се 
бира, на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен 
у иностранству и признат у складу са Законом о високом 
образовању; кандидат је сваки од претходних нивоа сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8); 
кандидат мора имати статус студента на студијама трећег 
степена - докторским студијама из научне области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способ-
ност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је кан-
дидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна 
оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка. 
б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно потребним компетенцијама: 
Поред напред набројаних минималних услова, кандидат 
за избор у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика обавезно мора поседовати и 
следећа стручна знања, односно следеће компетенције: 
поседовање знања, вештина и компетенција из објект-
ног програмирања у програмском језику C++; поседо-
вање знања, вештина и компетенција из функционалног 
програмирања у програмском језику Python; поседовање 
знања, вештина и компетенција потребних за рад са 
базама података; поседовање знања, вештина и компе-
тенција потребних за рад у интегрисаним развојним окру-
жењима JetBrains (IntelliJ IDEA, PyCharm, CLion, PhpStorm, 
WebStorm). Предност имају кандидати који имају искуство 
у раду са студентима у високом образовању.

2) Једног кандидата у сарадничко 
звање асистент за област Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент

и заснивање радног односа на одређено 
време од три године

Основни послови и задужења радног места асистента су 
исти они који су набројани напред, у делу овог конкур-
са који се односи на избор у сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Рачунарство и информатика. Пода-
ци о минималним (општим) условима за избор у сарад-
ничко звање (запослење на радном месту) асистента и 
подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењива-
ти у изборном поступку: а) Минимални (општи) услови за 
избор у звање асистента: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. 
став 4. Закона о високом образовању; кандидат мора има-
ти завршене студије другог степена у области за коју се 
бира, на акредитованој високошколској установи и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен 
у иностранству и признат у складу са Законом о високом 
образовању; кандидат је сваки од претходних нивоа сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8); 
кандидат мора имати статус студента на студијама трећег 
степена - докторским студијама из научне области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способ-
ност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 

обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је кан-
дидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна 
оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка. б) 
Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и 
вештинама, односно потребним компетенцијама: Поред 
напред набројаних минималних услова, кандидат за избор 
у сарадничко звање асистент за област Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент обавезно мора 
поседовати и следећа стручна знања, односно следеће 
компетенције: поседовање знања, вештина и компетен-
ција за рад са софтверским алатом Bootstrap; поседовање 
знања, вештина и компетенција за рад са Google алатима; 
поседовање знања, вештина и компетенција потребних 
за рад са програмским језицима HTML и CSS; поседовање 
знања, вештина и компетенција потребних за реализацију 
лабораторијских вежби на предметима Интернет сервиси, 
Интернет маркетинг, Електронско пословање, Веб дизајн, 
Бизнис план, Предузетништво и подстицаји у области 
електротехнике и рачунарства; познавање и разумевање 
проблема електронског пословања. Предност имају кан-
дидати који имају искуство у раду са студентима.

3) Једног кандидата у сарадничко 
звање сарадник у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област 

Рачунарство и информатика
и заснивање радног односа на одређено 

време од једне године

Основни послови и задужења радног места сарадника у 
настави су да: у складу са наставним плановима и про-
грамима акредитованих студијских програма струков-
них студија, плановима и структуром кратких програма 
студија и програмима стручног усавршавања и целожи-
вотног учења, припрема и изводи вежбе и друге обли-
ке наставе за које је задужен, под стручним надзором 
предметног наставника; обавља консултације са сту-
дентима и континуирано прати и вреднује њихов рад 
кроз наставу; учествује и помаже предметном настав-
нику у припреми наставног процеса, организацији и 
спровођењу утврђених облика провере знања (колок-
вијума, испита и слично); води евиденцију о присуству 
и активностима студената на часовима вежби и других 
облика наставе за које је задужен, прати рад студената; 
стручно се усавршава и похађа мастер студије; учествује 
у припреми и унапређивању наставних метода и мате-
ријала за студенте; учествује у реализацији истраживач-
ко-развојних пројеката; врши надзор над радом радно 
ангажованих сарадника (демонстратора), ангажованих 
на предмету који му је поверен; подноси руководиоцу 
одговарајућег СП месечни извештај о раду, до 5-ог у 
наредном месецу за претходни месец; обавља, по потре-
би, друге послове из делокруга радног места. -Подаци о 
минималним (општим) условима за избор у сарадничко 
звање (запослење на радном месту) сарадника у настави 
и подаци о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: а) Минимални (општи) 
услови за избор у звање сарадника у настави: кандидат 
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вична дела из члана 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању; кандидат мора имати завршене основне студије 
у области за коју се бира, на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском програму 
у Републици Србији или еквивалентан научни, односно 
стручни назив из научне, односно стручне области за 
коју се бира у звање, стечен у иностранству и признат 
у складу са Законом о високом образовању; кандидат је 
основне студије завршио са просечном оценом најмање 
осам (8); кандидат мора имати статус студента на мастер 
академским студијама, или мастер струковним студија-
ма, или специјалистичким струковним студијама, у науч-
ној или стручној области за коју се бира; кандидат мора 
поседовати склоности и способност за наставни рад; 
ако је кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног 
досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако 
постоје елементи за оцењивање, (ако је кандидат лице 
које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности ВИШЕР. 
б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно потребним компетенцијама: 
Поред напред набројаних минималних услова, канди-
дат за избор у сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Рачунарство и информатика обавез-
но мора поседовати и следећа стручна знања, односно 
следеће компетенције: поседовање знања, вештина и 
компетенција потребних за рад са програмским језицима 

PHP, Java Script, HTML и CSS; поседовање знања, вешти-
на и компетенција потребних за рад са софтверским ала-
тима Wordpress, Magneto и Bootstrap; поседовање знања, 
вештина и компетенција потребних за реализацију лабо-
раторијских вежби на предмету Електронско банкарство; 
познавање и разумевање проблема електронског посло-
вања.

Процена испуњености минималних (општих) и посебних 
услова (поседовања потребне стручне оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција) за избор у 
сарадничка звања из овог конкурса, вршиће се на осно-
ву доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, 
као и на основу евентуалног усменог интервјуа. Пода-
ци о месту рада: Послови свих радних места у погледу 
којих се расписује овај конкурс обављаће се у седишту 
ВИШЕР у Београду. II Подаци о року у коме се подносе 
пријаве и адреси на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Пријаве на овај конкурс (у погледу било ког сарадничког 
звања) се могу поднети најкасније у року од седам дана, 
рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак- петак) од 10 до 16 часова, 
или послати путем поште, на адресу „Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војво-
де Степе бр. 283, Београд - Вождовац”. Пријаве послате 
поштом морају стићи у ВИШЕР до истека наведеног рока 
за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим 
и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне 
пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс 
уз које нису приложени сви потребни докази, биће одба-
чене.  Лично име и контакт подаци лица задуженог за 
давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, телефон 
0113950034, канцеларија 002, ул. Војводе Степе бр. 283 
Вождовац, Београд радним данима (понедељак – петак) 
од 11 до 16 часова. Подаци о пријави на конкурс и дока-
зима који се прилажу уз пријаву: Пријава на овај конкурс 
мора обавезно да садржи податке о сарадничком звању 
(односно радном месту) на које кандидат конкурише и 
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује), а 
уз пријаву се обавезно достављају и следећи докази: 
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности 
за напред наведена кривична дела (из члана 72. став 
4. Закона о високом образовању), не старије од месец 
дана. Уколико кандидату уверење о неосуђиваности 
не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати 
приликом пријаве на конкус достављају потврду да су 
поднели захтев за издавање тог уверења, док уверење 
о неосуђиваности морају доставити најкасније до дана 
заснивања радног односа; оверене фотокопије високош-
колских исправа о стеченом степену потребног, односно 
одговарајућег високог образовања, који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента се подносе фотокопије диплома и 
са студија првог и са студија другог степена); уверење 
високошколске установе о томе да кандидат има статус 
студента који је прописан као услов за избор у сараднич-
ко звање за које се конкурише (за звање асистента на 
докторским студијама, а за звање сарадника у настави на 
мастер студијама); извод из матичне књиге рођених (или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (или 
оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одгова-
рајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оце-
ну укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада (потврда образовне установе на којој је кандидат 
обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, 
резултати студентских анкета и слично); одговарајуће 
доказе о поседовању посебних стручних знања, однос-
но компетенција, које су прописане као услов за избор 
у сарадничко звање за које се конкурише, ако такви 
докази постоје (сертификати и слично). Подаци о месту 
и дану када се очекује да ће започети провера оспо-
собљености, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се таква провера 
буде спроводила.

Ако се таква провера буде спроводила, провера оспо-
собљености, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција кандидата ће се спровести путем 
усменог интервјуа, који ће се одржати 24. септембра 
2018. године или касније, у просторијама ВИШЕР. Кан-
дидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну 
пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу дока-
за приложених уз пријаву на овај конкурс, утврди да 
испуњава услове за избор у звање у погледу кога кон-
курише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену 
одржавања интервјуа.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
Велики Црљени

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по про¬пису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године). Посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш¬тићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са зако¬ном; најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање, за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку  и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима вас-
питања и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријав (својеручно потписану) на конкурс канди-
дати треба да приложе: - биографију са адресом, контакт 
телефоном и кратким прегледом кретања у служби;  уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење, оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (уверење из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); доказ да против кан-
дидата није покренут кривични поступак за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног 
суда, не старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); доказ да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности (потвр-
ду/уверење Привредног суда, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (фотокопију извештаја о спољашњем вред-
новању квалитета рада школе) важи  само за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора школе; 
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако 

је кандидат поседује). Списак приложене документације 
уз пријаву. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова, подносе се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора“, лично или препо-
рученом поштом на адресу школе: Основна школа „Свети 
Сава“, Стевана Филиповића 10, 11563 Велики Црљени. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Школе, преко телефона: 011/8161300.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента са 
докторатом

на одређено време од 3 године, за ужу 
научну област Моторна возила

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 85. Закона о високом образовању и члана 131 
Статута Универзитета у Београду. Уз пријаву на кон-
курс доставити у писаној форми: биографију, оверене 
копије диплома стечених у земљи или решења о призна-
вању страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате објављених 
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са 
сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-
obrazac5.doc ). Биографију и списак радова доставити 
и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије број 16, 11120 
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 67

а) Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик - наставни 

предмет Страни језик правне
струке - енглески

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објављене 
стручне радове у области права и спосoбност за наставни 
раду складу са  чланом 79. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” број 88/17) и чланом 115. став 1. тачка 
3. Статута Правног факултета  Универзитета у Београ-
ду. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству) подносе се Правном факултету Универзи-
тета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Сарадник у настави за ужу стручну 
област Дизајн индустријских производа

на одређено време од једне (1) године 

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: 
у звање сарадника у настави може бити изабран студент 
мастер академских студија или специјалистичких академ-
ских студија који је студије првог степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), изузетно висо-
кошколска установа струковних студија може да изабере 
у звање сарадника у настави на студијама првог степена 
и студента мастер струковних студија или специјалистич-
ких струковних студија који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), са сарад-
ника у настави из уметничкох поља може бити изабрано 
лице које има високо образовање првог степена студија, 
укупну просечну оцену најмање осам (8) и најмање девет 
(9) из групе предмета за коју се бира, у складу са општим 
актом високошколске установе, уколико у тој области нису 
предвиђене мастер академске студије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дуж-
ни да поднесу: 1. Радна биографија – која треба да садржи 
следеће податке: 1) лични подаци: име и презиме; подаци 
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина); 
држављанству, телефон и мејл; 2) о постигнутим степени-
ма образовања: -основне студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипломи; -мастер 
студије: назив установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, студијски програм, ужа област која је наведена у 
дипломи; -специјалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, 
назив рада, име и презиме ментора, ужа научна, струч-
на, односно уметничка област која је наведена у дипломи; 
-магистарске студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, назив рада, име и презиме мен-
тора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која 
је наведена у дипломи; -докторске студије: назив установе 
на којој су завршене, место и датум одбране, наслов дисер-
тације, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, однос-
но уметничка област која је наведена у дипломи. Податке о 
датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностран-
ству (ако је било која диплома из става 1. ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила нострифи-
кацију; датуму и месту где је нострификована диплома сте-
чена, називу установе у којој је стечена. 3) податке о научно-
истраживачком, уметничком, стручном и професионалном 
доприносу за: -образовно-уметничку област ликовне и при-
мењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела 
на самосталним изложбама; јавно излагање уметничког дела 
на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће 
на домаћим или међународним конкурсима уметничких 
дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним излож-
бама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања 
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), -професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим библиографским прин-
ципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле се 
кандидати да биографске податне и податке научноистра-
живачком, уметничком, стручном и професионалном допри-
носу, осим у штампаној форми доставе и на CD-у. 4) податке 
о доприносу у настави: -о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; -о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; -обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; -усавршавању педагошких вешти-
на. 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: -уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 
од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; -рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; -руковођење стручним пројектима за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним 
пројектима за потребе привредних субјеката и шире зајед-
нице; -рад у међународним стручним организацијама; -рад у 
националним стручним организацијама; -уводна предавања 
на конференцијама и друга предавања по позиву; -чланства 
у одборима међународних научних конференција и одбо-
рима научних друштава; -чланства у уређивачким одбори-
ма часописа, уређивање монографија, рецензије научних 
радова и пројеката; -организација научних скупова; -руко-
вођење научним пројектима, потпројектима и задацима; 
-руковођење научним и стручним друштвима; -активности у 
комисијама и телима Министарства просвете и телима дру-
гих министарстава везаних за научну и просветну делатност; 
-позитивна цитираност кандидатових радова – по цитату 
(без аутоцитата). 6) друге податке за које кандидат сматра 
да су битни. 2. Доказе: 1) извод из књиге рођених, извод из 
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овере-
ној фотокопији; 2) диплому или решење о нострификацији 
дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. 
Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата 
диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овере-
ној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; 3) дока-
зе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на другој установи; 4) 
копије импресума, односно каталога са изложби о објавље-
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ним радовима; 5) сертификате, потврде, уверења и друге 
исправе издате од научних, стручних и других надлежних 
организација, организатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, стручних и умет-
ничких часописа, високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, 
уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у 
настави; допринос стручној, академској и широј заједници; 
6) друге доказе за које учесник конкурса сматра да су бит-
ни. Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања на адресу: Висока школа струковних студија 
– Београдска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000 Бео-
град. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/ 3950-867

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је 
сваки од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8, и који показује смисао за рад. Заинтере-
совани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија са просечном 
оценом или о стеченом академском називу магистра; потвр-
ду о уписаним докторским студијама; за студенте са заврше-
ним магистрарским студијама-потврду о прихваћеној теми 
докторске дисертације; биографију; списак радова и саме 
радове. 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Маркетинг, односи с јавношћу и 

мултимедијалне комуникације
на одређено време од 1 године 

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 ( осам ). 
Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву прило-
же: диплому о завршеним студијама првог степена студија 
са просечном оценом; потврду да је студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија и биографију.

ОСТАЛО: Услови за избор су прописани 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 Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Факултету. Сви прилози се достављају и у електронској 
форми на ЦД-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Доцент за ужу уметничку област 
Сликарство, за предмет Сликарска 

технологија
на период од пет година 

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факул-
тета и другим правним актима Универзитета уметности и 
Факултета. Кандидати су дужни да на расписан конкурс 
поднесу пет оригиналних сликарских радова и три писана 
рада из области Сликарске технологије. 

Доцент за ужу уметничку област 
Сликарство, за предмет Пластична 

анатомија
на период од пет година 

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факул-
тета и другим правним актима Универзитета уметности и 
Факултета. Кандидати су дужни да на расписан конкурс 
поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу црте-
жа, мапу анатомских цртежа и три писана рада из области 
Пластичне анатомије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу и доказе о испуње-
ности услова конкурса, биографију, библиографију, списак 
радова на формулару (образац 2) који се може преузети у 
Секретаријату. Пријаве са прилозима и радови се подно-
се Факултету на горе наведену адресу, у времену од 10-13 
сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 
ФАКУЛТЕТ

Оглас објављен дана 29.08.2018. године, исправља 
се у првом ставу, тако што се мења назив Катедре и 
гласи: Избор једног ванредног професора за потре-
бе наставе на Катедри за графичко инжењерство, за 
ужу научну област: Инжењерство материјала. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
исправке конкурса.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11120 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/2762-876, 2762-451

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за кандидат за директора треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1. и 2. члана 122. 
став 5. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” 88/2017. и 27/2018.- др. закон) и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника 
средње стручне школе за подручје рада: саобраћај, елек-
тротехника, за педагога или психолога школе стечено: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (б) 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, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2. има дозволу за рад ( лиценцу) за 
наставника, стручног сарадника ,односно положен стручни 
испит; 3. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4. да има најмање осам годи-
на рада у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 5. да има обуку 
и положен испитз за директора (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора , дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност), 6. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнућа, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; 7. да није 
правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 8. да се не води кривични поступак-није 
покренута истрага против кандидата; 9. има држављанство 
Републике Србије; 10. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: 1) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом об¬разовању; 2) 
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника односно стручног сарадника; 3) лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима( не старије од 6 месеци); 4) доказ да 
има најмање осам година рада у установи у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5) доказа о држављанству Републике Србије; 6) 
извод из матичне књиге рођених; 7) доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе овај доказ); 8) доказ да има 
обављену обуку и положен испит за директора (уколико је 
кандидат поседује); 9) доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица,запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнућа, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из груп 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 (не старије од 6 месеци); 10) доказ да није прав-
носнажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; (не старији од 6 месеци); 11) доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старији од 6 месеци); 
12) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само 
кандидати који су претходно обављали дужност директо-
ра установе); 13) доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника 
(доказ подносе кандидати који поседују извештај); 14) рад-
ну биографију. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Министар просвете науке 
и технолошког развоја врши избор директора школе у року 
од 30 дана од дана пријема документације, доноси решење 
о његовом именовању о чему школа обавештава кандида-
те који су се пријавили на конкурс. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора школе“, препорученом поштом или 
лично секретару школе, од 8.00 до 14.00 часова, на адре-
су Железничка техничка школа, 11120 Београд, Здравка 
Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА“
Београд, Прерадовићева 2

e-mail: ososlbgd@ptt.rs
e-mail: nadastojanovic@hotmail.com

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 став 1. и 2. или 3. члана и 
члана 122. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017. и 27/2018.- др. закон) 
и то: да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, за педагога или психолога школе стече-
но; (1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области 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. 
године; 2. да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка и стручног сарадника, односно, положен стручни испит; 
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима; 4. да има најмање осам година 
рада у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 5. да има обу-
ку и положен испит за директора (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност), 6. 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 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да није правнос-
нажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; 8. да се не води кривични поступак-није покре-
нута истрага против кандидата; 9. да има држављанство 
Републике Србије; 10. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: 1) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника односно стручног сарадника; 3) лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 4) доказ 
да има најмање осам година рада у установи у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) оргинал доказ или оверену фотокопију о 
држављанству Републике Србије; 6) оргинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 7) доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 8) 
доказ да има обављену обуку и положен испит за директо-
ра (уколико је кандидат поседује); 9) доказ из казнене еви-
денције МУП РС да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); 10) доказ да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старији од 6 месеци); 11) доказ да се не води кривични 
поступак-није покренута истрага против кандидата (не ста-
рији од 6 месеци); 12) доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(доказ подносе само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); 13) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који посе-
дују извештај); 14) преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима; 15) доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са докази-
ма о испуњености услова доставити са назнаком: „Привјава 
на конкурс за директора школе” препорученом поштом или 
лично секретару школе, у времену од 8.00 - 14.00 часова на 
адресу: ОШ „Ослободиоци Београда”, 11000 Београд, Пре-
радовићева 2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ПУ „ЧАРОЛИЈА“
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 44

Васпитач у предшколској установи
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати на e-mail: decijivrticcarolija@yahoo.com у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

БОР 

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

“КОНСТАНТИН БАБИЋ”
19320 Кладово, 22. септембар 13

тел. 064/615-9628
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18) за наставника 
музичке школе и подручја рада: култура и јавно инфор-
мисање, за педагога или психолога (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), а само 
изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један канди-
дат са одговарајућим образовањем из чл.140 став 1 и 2 
овог закона, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из чл.140 
став 3 овог закона за наставника ове врсте школе (одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена - 
основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије, студије у трајању од три године или 
више образовање), дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца за 
наставника или стручног сарадника); положен испит 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); најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат 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 пордици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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; држављанство Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем школа остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву доставити оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника музичке школе, педагога или психолога; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника; уверење о држављанству не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу); лекарско уверење; потврду о обуци и 
положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке 
за директора школе и одговарајући Правилник нису доне-
ти, па ће изабрани кандидат за директора школе бити у 
обавези да положи испит за директора у законском року); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело или привредни преступ (потврда прив-
редног суда); доказ-потврду о најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српс-
ког језика осим кандидата који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; пред-
глед кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Потребна документа могу 
се поднети у оригинали или овереној фотокопији. Након 
разматрања пристиглих пријава, Комисија за избор дирек-
тора Школе ће обавити интервју са кандидатима који 
испуњавају услове за избор директора. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације врши избор 
директора Школе и доноси решење о његовом имено-

вању, о чему Школа обавештава лица која су се пријави-
ла на конкурс. Пријаве ка конкурс могу се поднети лично 
или препорученом поштом на адресу Школе са назнаком 
“конкурс за директора школе”. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 428-881

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2018/2019, односно до 31.08.2019. 

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити лица која испуњавају 
следеће услове: стечено средње образовање, познавање 
ромског језика, поседовање сертификата о завршеној оба-
везној обуци за педагошког асистента. Уз пријаву на кон-
курс потребно приложити: диплому о завршеном одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; уверење да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 139. тачка 3 ЗОСОВ; уверење о 
завршеној школи ромологије; сертификат о завршеној оба-
везној обуци за педагошког асистента. Документи не смеју 
бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве 
на конкурс са комплетном документацијом слати на адре-
су: ОШ „Бранко Радичевић“, Моше Пијаде 31, Бор. Контакт 
телефон: 428-881. Неблаговремене и пријаве са неком-
плетном документацијом неће се разматрати.

ЧАЧАК

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЧАЧАК
32000 Чачак, Цара Душана бб

Конкурс за васпитача у дому и васпитача при-
правника, објављен у публикацији „Послови“ 
15.08.2018. године, поништава се у делу који се 
односи на пријем у радни однос једног васпита-
ча приправника. У свему осталом конкурс остаје 
непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

32257 Ковиље

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017) и услове прописане Правил-
ником о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника у основној школи, односно педагога или 
психолога, стечено 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; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 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; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, 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; да против њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, непостојање дис-
криминаторног понашања, утврђеног у складу са зако-
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ном; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 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 ученицима; дозволу за рад за наставника, педа-
гога или психолога, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у 
оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; 
уверење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага, уве-
рење издато од надлежне полицијске управе о казненој 
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 1) 
Закона о основама система образовања и васпитања и уве-
рење Привредног суда да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности - сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уверење 
о држављанству Републике Србије (у оригиналу или ове-
рену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију); 
доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију); 
пријава која не буде садржала доказ/уверење о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора неће се сматра-
ти непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у 
обавези да у законском року положи испит за директора 
школе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Кандидат дос-
тавља потврду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену 
фотокопију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује (оверена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да није вршен 
стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора школе (оверена копија). У супротном је 
потребно доставити потврду надлежне школске управе 
да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе; биографију, са контакт телефоном 
и адресом електронске поште, са кратким прегледом кре-
тања у служби, стручном усавршавању и предлогом про-
грама рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима- лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
достављају се у затвореним ковертама на адресу школе: 
ОШ „Светозар Марковић“ бб, 32257 Ковиље, са назнаком: 
„За конкурс за директора школе” или предати лично у прос-
торијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Телефон: 032/761-008, 
e-mail: o.s.kovilje@eunet.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК“

32304 Таково
тел. 032/736-138

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане члано-
вима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 
и 27/2018 - др. закони): да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке 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, 
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. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена 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; 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит - лиценцу за директора школе (кан-
дидат 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 кандидат подноси: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту - дозволи 
за рад; уверење о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; потврду 
о радном искуству у установи на пословима образовања и 
васпитања; уверење из казнене евиденције МУП-а о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци); уверење из надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора (уколико 
кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да поло-
жи испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност) и биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на горенаведену адресу, лич-
но или поштом, са назнаком: „Конкурс за избор директора 
школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон: 032/736-138. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и услове из чл. 139, 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест да има: 1) одговарајуће високо образовање - VII 
степен стручног образовања основних студија или студије 
другог степена или више образовање студија првог степе-
на; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Конкурс траје 15 дана од дана јавног објављивања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију, доказ о степену и врсти школске спреме, доказ о 
стажу обављеном у области образовања и васпитања - нај-
мање 8 година рада у просвети, лекарско уверење, доказ 
о држављанству, доказ о неосућиваности, доказ да се не 
налази по истрагом. Осим доказа о испуњености услова, 
кандидат треба да достави извештај о стручно-педагошком 
надзору просветног саветника, а ако је обављао дужност 
директора резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом могу се 
предати у секретаријату школе, од 07.00 до 14.00 часова 
или послати на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће 
Матовића 2, 32250 Ивањица, са назнаком „Конкурсној 
комисији”. Контакт телефон: 032/661-000.

ОШ „МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова бб
тел. 032/5873-305

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 140 став 1 и 2, члана 122 и 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, 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; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
пинарне, 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; лице из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузет-
но, дужност директора школе може да обавља и лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника 
школе и најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона. Кандидат треба и: 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 
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 изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да против њега 
није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да 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 одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да докажу испуњеност усло-
ва достављањем следеће документације: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању лиценце за рад представља подношење ове-
рене копије обавештења о положеном испиту за лиценцу 
односно оверене копије уверења о положеном стручном 
испиту; доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања представља потврда којом се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима представља оригинал или оверена 
копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци у тренут-
ку подношења; уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага издато после расписивања конкурса; уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова о 
подацима из казнене евиденције за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, издато после расписивања конкурса; уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, издато после расписивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија; извод из матичне књиге рођених (ори-
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гинал или оверена фотокопија); доказ о резултату струч-
но-педагошког наџора у раду кандидата (оверену копију 
извештаја просветног саветника), ако га кандидат поседу-
је, у супротном потребно је доставити потврду надлежне 
Школске управе да није вршен стручно педагошки наџор 
кандидата, а за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно-пе-
дагошког наџора школе и оцену спољашњег вредновања 
(ако га кандидат поседује у овереној копији). У супротном 
потребно је доставити потврду надлежне Школске управе, 
да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки наџор школе; оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора школе (ако га кандидат поседује); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе. Доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Пријава на конкурс која не садржи доказ 
о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном. 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. Докази о 
испуњености услова из става 1, тачка 1) до 3) и тачка 5) до 
12) овог члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о 
испуњености услова из става 1 тачка 4) кандидат доставља 
пре закључења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
о испуњености услова доставити лично или на адресу 
школе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање (публикација „Послови”), са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање додатних информација о конкурсу је секретар 
школе (лично или на телефон: 032/5873-305 или мобилни: 
065/8848-303).

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ“

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел/факс: 035/611-125

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора предшколске установе 
треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 
3 и 4, чланом 139 и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-др.закони) и Правил-
ником о ближим условима за избор директора установа 
образовања и вапитања („Службени гласник РС“, број 
108/2015), и то: да имају одговарајуће високо образовање 
за васпитача или стручног сарадника стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и најмање осам година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или за васпитача или струч-
ног сарадника, стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
и најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања или одговарајуће високо образо-
вање за васпитача стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем и најмање десет година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да испуњавају услове пропи-
сане чланом 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања и чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да нису правноснажно осуђени 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита и друга кри-
вична 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; да имају доз-
волу за рад - лиценцу; да имају обуку и положен испит за 
директора. Пријава на конкурс обавезно треба да садржи 
име и презиме кандидата, адресу, број телефона и потпис.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
установе подноси: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (дозвола за рад, односно лиценца), потврду да 
има најмање осам, односно десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење издато од 
надлежног Привредног суда којим се доказује да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; уверење, односно 
извод из казнене евиденције издат од стране полицијске 
управе, као доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
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 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 међунарадним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница, односно да није покренут кри-
вични поступак (оригинал или оверена фотокопија); рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у служби. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења посебног уговора о међусобним правима 
и обавезама. Доказ о познавању језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност. Сва 
приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису, који морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови“, на адресу 
Предшколска установа „Рада Миљковић“, Бељаничка 1, 
35213 Деспотовац. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/562-376

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2018/2019, односно до 31.08.2019.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, нај-
мање средње у четворогодишњем трајању; да има завр-
шен прописан програм обуке за педагошког асистента; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања 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 има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: 1. попуњен и одштампани пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја-део 
ново); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; 4. сертификат или оверену 

фотокопију сертификата, издат од стране Министарства 
просвете о савладаном програму обуке за педагошке асис-
тенте; 5. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 6. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или ов. фотокопија); 7. уверење о неосуђиваности за 
дела из чл. 139. ст. 1. тач. 3) Закона, које издаје надлежна 
служба МУП-а; 8. доказ о знању српског језика – уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи, у складу са чл. 154. ст. 2. Закона. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Писане пријаве 
могу се доставити путем поште или донети лично, на адре-
су школе: ОШ “Момчило Поповић Озрен” Параћин, Глож-
дачки венац 23а („За конкурс”- са назнаком радног места).

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета, за 66,11% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 139. ст. 1. тач. 1) и чл. 140. 
ст. 1. тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања - одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год. и да има одговарајуће образовање у 
складу са чл.3.ст.1.тач.3. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) - да је 
професор, односно дипл. филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипл. проф. енглеског језика и књижевности, мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер проф. језика и књижевности (сту-
дијски програм или главмо предмет/профил енглески језик), 
дипл.филолог англиста-мастер, мастер проф. језика и књи-
жевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; да поседује 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова,од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ, сходно чл. 142. Закона. Кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: 1. попуњени и одштампани пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја-део 
ново), 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању; 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђи-
ваности које издаје надлежна служба МУП-а; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); 8. доказ о знању српског језика 
– уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; 9. уверење из високошколске установе о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина или уверење о положеном стручном испиту 
за лиценцу или оверену фотокопију индекса о положеним 
испитима из наведених дисциплина. Фотокопије морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уве-
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рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154. ст. 2. 
Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично, на адресу шко-
ле: ОШ “Момчило Поповић Озрен” Параћин, Глождачки 
венац 23а („За конкурс” - са назнаком радног места).

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 139. ст. 1. тач. 1) и чл. 140. 
ст. 1. тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања - одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. год. и да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 6. ст.1. тач. 8. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да кан-
дидат 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 родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања 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; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да поседује образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова,од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, сходно 
чл. 142. Закона. Кандидат је дужан да достави следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампани пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја-део ново); 2. крат-
ку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом образо-
вању; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна служба МУП-а; 7. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду); 8. доказ о знању српског језика – уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 9. 
уверење из високошколске установе о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на или уверење о положеном стручном испиту за лиценцу 
или оверену фотокопију индекса о положеним испитима 
из наведених области. Фотокопије морају бити оверене и 
не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154. 
ст. 2. Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично, на адресу шко-
ле: ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин, Глождачки 
венац 23а („За конкурс” - са назнаком радног места).

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО“

23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове предвиђене. Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018-др.закони) и следеће услове: 1 да је држављанин 
Републике Србије; 2. да има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
б)студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или специјалистичке струковне студије Б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године 3. да поседује дозволу за рад, 4. 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, 5. да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 6. најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 7. да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 8. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело 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; непостојање наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђене оптужнице којој није претходила 
истрага или доношење решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у 
складу са законом; неосуђуваност правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 9. поред 
молбе са прегледом кретања у служби и биографским пода-
цима и предлогом рада директора школе, кандидат подно-
си следећа документа, којима доказује испуњење тражених 
услова: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
или оверену фотокопију уверења о држављанству); извод из 
матичне књиге рођених( оригинал или оверену фотокопију); 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење/потврду из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да није осуђиван 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 насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављањемалолетног лица или 
родоскрвнуће, 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 дискриминаторно 
понашање, Уверење/потврду из надлежног привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, уверење/потврду из надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге,поврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (из тачке 8), лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима(не старије од 6 месеци); потврду о наврше-
ним годинама рада у установи на пословима образовања и 
васпитања; уверење о положеном испиту за директора уста-
нове (с обзиром да Министарство просвете није организова-
ло полагање испита за директора установе, пријава која не 
буде садржала наведени документ неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); уверење о положе-
ном стручном испиту или положеној лиценци за наставника 
или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија). 
Уколико је диплома, односно уверење о стеченом високом 
образовању на српском језику, уједно је и доказ да кандидат 
зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 

вредновања (оригинал или оверена фотокопија).Поред 
наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће био-
графске податке о кретању у досадашњој служби или рад-
ном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним 
резултатима у раду и предлог мера, организације и начин 
руковођења школом које би спровео као директор. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Сва потребна обавештења могу се добити од секретара шко-
ле, на број телефона: 0230/67-203. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе се на адре-
су школе: Основна школа „Братство - јединство” Банатска 
Топола, Вука Караџића 20, 23315 Банатска Топола.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ” 

Кикинда, Светозара Милетића 16

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно 
место треба да испуљава услове из члана 139, 140 и 144 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч 
них сарадника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17) Члан 139. Закона Закона о основама система обра-
зовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) 
прописује услове за пријем у радни однос и то ако : 1. 
има одговарајуће образовање 2.Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. Да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију , за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање,4. Држављанство 
Републике Србије 5. Зна језик на коме се 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 тачка тача 
1,3-5 овог члана су део пријаве за конкурс, а доказ из ста-
ва 1.тачка 2. прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Чланом 140 140. став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. Гласник РС”, бр.88/2017) , про-
писано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање. 1. 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 предмета 
, (2) студије другог степена из области педагошкох наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинује целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. 2. На основним студијима 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, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч 
них сарадника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 
3/17) прописани су степен и врста образовања за изођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада на рад-
ном месту наставник математике: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
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- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механи-
чар. Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Кандидат уз пријавни форму-
лар треба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање ( оверену фотокопију дипломе), 2. уверење о 
држављанству Рс –оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци, 3. доказ да 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 кривично дело насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања или 
давања 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 , за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање ( Уверење из Муп-а не старије од 6 месеци), 4. 
доказ да зна српски језик-језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад. (диплома издата и стечена на српском 
језику је доказ за знање српског језика). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и заједно са потребном докумен-
тацијом доставља установи. Пријаве доставити у року од 8 
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на адресу : ОШ „ Ђура ЈакшиЋ” , Светозара Миле-
тића 16, 23300 Кикинда.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУН ЈАКШИЋ“
38334 Осојане, Село Бање

тел. 066/5159-816

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека мандата 
директора школе, са непуним радним 

временом са 75% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника 
физичког васпитања може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове:поседовање одговарајућег 
образовања, и то основне академске студије или мастер 
студије; -поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за за рад са децом и ученицима; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно – васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злоставњање малолетног лица 
или родоскрнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело 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; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављи-
вање наконкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве нећесе узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи образов-
но – васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања. 
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Милун Јакшић“, 
Село Бање, 38334 Осојане. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко телефона 
066/5159816.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за српски језик и 
књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област Филолошке 

науке, ужу научну област Савремени 
српски језик

на одређено време од пет година

Натавник у звање ванредног професора 
за научну област Филолошке науке, ужу 
научну област Савремени српски језик
на одређено време од пет година, са 50% 

радног времена

Студијски програм за социологију

Натавник у звање редовног професора 
за научну област Социолошке науке, 

ужу научну област Социологија

Натавник у звање ванредног професора 
за научну област Социолошке науке, 

ужу научну област Социологија
на одређено време од пет 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. 139. Статутa Филозофског факулте-
та, Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Приштини са привременим 
седишем у Косовској Митровици и Правилником о мини-
малним условима за избор у звање наставника Филозоф-
ског факултета у Косовској Митровици. Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија; списак научних радова; 
радови; дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није 
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примањa мита у 
обављању послова у високошколској установи; уверење 
о држављанству Републике Србије) подносе се на адре-
су Филозофски факултет, улица Филипа Вишњића б.б. 
38220 Косовска Митровица, са назнаком „за конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на 
телефон 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/6302-785

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 психо-
лога; 2) дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3) које има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 4) које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дискримина-
торно понашање; 6) које има држављанство Републике 
Србије; 7) које зна српски језик и језик на коме се ост-
варује 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 обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
заједно са потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова, и то: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно дозволи за рад за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 3. потврду о раду у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
4. уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 
139 става 1 тачке 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, не старије од 6 месеци; 5. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
6. доказ о знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); 7. 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 васпи-
тања; 8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старији од 6 месеци, 
доставља изабрани кандидат пре ступања на дужност; 9. 
извод из матичне књиге рођених; 10. биографију са крат-
ким прегледом радног искуства, а кандидат може да доста-
ви и предлог програма рада директора школе, као и друге 
прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагош-
ком раду, организационе и менаџерске способности; 11. 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања или изјаву о разлозима 
недостављања доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора и оцене спољашњег вредновања. Уз претходно 
наведену документацију кандидати достављају и: доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), уколико кандидат посе-
дује. Рок за подношење пријава на конкурс за избор дирек-
тора је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на 
конкурс се подносе у затвореним ковертама, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, препорученом поштом на адресу: 
Основна школа „21. октобар“, Милована Глишића 13, 34000 
Крагујевац или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, сваког радног дана од 9 до 13 часова и/или 
путем телефона: 034/6302-785. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема оба-
везу враћања документације пријављеном кандидату.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Електродинамика, физика плазме и 

астрофизика
у Институту за физику Факултета, на 

одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области физичких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о 
условима за избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве 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.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику Факултета
на одређено време, на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а 
магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а док-
тор рачунарских наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању и у наведеном звању про-
вео највише један изборни период. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Факулте-
та и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати који конкури-
шу поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са подацима 
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве 
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђе-
ни за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб

тел. 034/726-652, 701-860 
e-mail: arsvetisava@ptt.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) високо образовање стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета или из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не, у ком случају су неопходне завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или психолога; 2) доз-
вола за рад (лиценца) наставника и стручног сарадника; 3) 
најмање осам година рада у установи н на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, 4) обука и положен испит за директора установе, 
односно дозвола за рад (лиценца) за директора (ако нема 
положен испит, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност), 5) знање српског језика 
(образовање стечено на српском језику или положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), 6) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 7) неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 8) држављанство Републике Србије. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са наведеним 
образовањем, за директора може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих наведених услова, има 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 наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника 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. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и 
уз одштампани формулар за пријаву на конкурс, треба да 
достави следеће исправе: 1. оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника или 
стручног сарадника, 3. оверен препис или оверену фото-
копију уверења о извршеној обуци и положеном испиту 
за директора (пријава без овог доказа сматраће се потпу-
ном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року 
положи испит), 4. уверење о држављанству, 5. извод из МК 
рођених, 6. уверење надлежног Основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак (доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага, доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га), за напред наведена кривична дела (не старије од 30 
дана), 7. уверење МУП-а да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за напред наведена кривична дела и 
о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 
30 дана), 8. уверење надлежног Привредног суда да канди-
дат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од 30 дана), 9. потвр-
да о радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(издата након објављивања конкурса), 10. доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику), 11. оверена фотокопија 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора о раду кан-
дидата (извештај просветног саветника, уколико кандидат 
исти поседује), 12. уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави оверену фотокопију доказа о резултатима 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, 13. радну биографију,  14. предлог плана рада дирек-
тора школе (није обавезно).

ОСТАЛО: Лекарско уверење изабрани кандидат предаје 
пре закључења уговора о међусобним правима и обаве-
зама са школским одбором. Оригинали, односно оверени 
преписи или фотокопије свих исправа не смеју бити ста-
рији од шест месеци, осим оних за које је наведен краћи 
рок. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени 
преписи и копије исправа који нису оверени код надлежног 
органа. Рок за достављање пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају 
у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријављени кандидати ће бити писмено обавештени 
о именовању директора. Пријаве на конкурс и достављена 
документација се не враћају кандидатима.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Доктор стоматологије
на одређено време 1 година

5 извршилаца

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стома-
тологије, положен стручни испит, најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматологије. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.  

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из нау-
чне области за коју се бира и завршена одговарајућа спе-
цијализација.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, а за канди-
дате који су у радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama 
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је 
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних чланом 8. Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, достави и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Ортопедија вилица
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стома-
тологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписа-
не докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну 
област Болести зуба и ендодонција

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије стома-
тологије са укупном просечном оценом најмање 8 и уписа-
не докторске академске студије.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник 
РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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доставити: биографију, потврду о уписаним докторским 
студијама у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, у складу са упутством које се 
налази на страници Факултета - http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су у 
обавези да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Српска књижевност

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Хиспанске књижевности 

и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, непостојање сметње 
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 
74 и чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/18-3 (др. закон), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, 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 поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) 
– www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени 
конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биогра-
фија, оверене копије диплома свих нивоа студија, фотоко-
пија личне карте и очитана лична карта, потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела предвиђена чланом 72. став 4. Закона о 
високом образовању (оригинал или верена копија), потвр-
да Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошкол-
ској установи, за кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно 
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни 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 и Одлу-
ком о изменама и допунама Упутства за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних докуме-
ната које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фото-
копије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација у складу 
са Упутством за приметну, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се 
разматрати од стране комисије. Сва документација и радови 
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента (поновни 
избор), за ужу научну област Моторна 

возила и мотори, за предмете: Погонски 
и мобилни системи, Моторна возила 1 и 

Динамика возила
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства; 2. завршене основне академске студије 
Машинско инжењерство модул Моторна возила и мотори 
или Друмски саобраћај, или Индустријско инжењерство- 
Аутомобилско инжењерство са просечном оценом најмање 
8, и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже нау-
чне области за коју се кандидат бира, 3. завршене мастер 
академске студије Машинско инжењерство модул Мотор-
на возила и мотори или Друмски саобраћај, или Индус-
тријско инжењерство-Аутомобилско инжењерство са про-
сечном оценом најмање са просечном оценом најмање 8, 
и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже науч-
не области за коју се кандидат бира. 4. Кандидат мора да 
поседује активно знање енглеског. Уместо услова 2. и 3. 
завршене основне студије из Машинског инжењерства сме-
ра Моторна возила и мотори по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године са про-
сечном оценом најмање 8, и просечном оценом најмање 
8,5 из предмета уже научне области за коју се кандидат 
бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању , Статута Факултета инжењерских наука Универзите-
та у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор 
у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претход-
ним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на докторским студијама, за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету инжењерских наука обавезно 
је доставити оцену педагошког рада; биографију, списак 
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично 
дело и друге доказе којима се доказује испуњење општих 
и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима 
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за 
које се конкурише, уже научне области и предмета. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници Универзитета 
у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Производно машинство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1. 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства који је завршио основне академске 
студије са просечном оценом најмање 8 и мастер академ-
ске студије са просечном оценом најмање 8 или је завр-
шио основне студије по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године са просечном 
оценом најмање 8, 2. кандидат мора да има просечну оце-
ном најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју 
се кандидат бира, 3. кандидат мора да поседује активно 
знање енглеског. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању , Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим усло-
вима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претход-
ним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на докторским студијама, биографију, списак струч-
них и научних радова, као и саме радове, уверење надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и 
друге доказе којима се доказује испуњење општих и посеб-
них услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима достави-
ти на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које се 
конкурише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Машинске конструкције 

и механизација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1. 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства који је завршио основне академске 
студије са просечном оценом најмање 8 и мастер академ-
ске студије са просечном оценом најмање 8 или је завр-
шио основне студије по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године са просечном 
оценом најмање 8, 2. кандидат мора да има просечну оце-
ном најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју 
се кандидат бира, 3. кандидат мора да поседује активно 
знање енглеског. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим усло-
вима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претход-
ним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на докторским студијама, биографију, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и дру-
ге доказе којима се доказује испуњење општих и посебних 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити 
на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, 
Сестре Јањић број 6 са назнаком радног места за које се 
конкурише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Енергетика и процесна 

техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1. 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства који је завршио основне академске 
студије са просечном оценом најмање 8 и мастер академ-
ске студије са просечном оценом најмање 8 или је завр-
шио основне студије по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године са просечном 
оценом најмање 8, 2. кандидат мора да има просечну оце-
ном најмање 8,5 из предмета уже научне области за коју 
се кандидат бира, 3. кандидат мора да поседује активно 
знање енглеског. Кандидати поред општих услова треба да 
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испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању , Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим усло-
вима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претход-
ним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на докторским студијама, биографију, списак струч-
них и научних радова, као и саме радове, уверење надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и 
друге доказе којима се доказује испуњење општих и посеб-
них услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима достави-
ти на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које се 
конкурише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Информациони 

инжењеринг
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: VIII 
степен стручне спреме – научни назив доктора наука из 
научне области за коју се наставник бира. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о прет-
ходно завршеним нивоима студија у оргиналу или овере-
ној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану 
личну карту, биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, ако кан-
дидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада 
ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у орги-
налу или овереној копији и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних еле-
мената за избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву 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 дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6 са назнаком радног места и уже научне области за 
коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет стра-
ници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Моторна возила и мотори

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1. 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства; 2. завршене основне академске студије 
Машинско инжењерство модул Моторна возила и мотори 
или Друмски саобраћај, или Индустријско инжењерство - 

Аутомобилско инжењерство са просечном оценом најмање 
8, и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже нау-
чне области за коју се кандидат бира, 3. завршене мастер 
академске студије Машинско инжењерство модул Мотор-
на возила и мотори или Друмски саобраћај, или Индус-
тријско инжењерство-Аутомобилско инжењерство са про-
сечном оценом најмање са просечном оценом најмање 8, 
и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже науч-
не области за коју се кандидат бира, 4. кандидат мора да 
поседује активно знање енглеског. Уместо услова 2. и 3. 
завршене основне студије из Машинског инжењерства сме-
ра Моторна возила и мотори по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године са про-
сечном оценом најмање 8, и просечном оценом најмање 
8,5 из предмета уже научне области за коју се кандидат 
бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању , Статута Факултета инжењерских наука Универзите-
та у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор 
у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претход-
ним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на докторским студијама, за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету инжењерских наука обавезно 
је доставити оцену педагошког рада; биографију, списак 
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично 
дело и друге доказе којима се доказује испуњење општих 
и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима 
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за 
које се конкурише и уже научне области. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универзитета у Кра-
гујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Производно машинство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: VIII 
степен стручне спреме - научни назив доктора наука из 
научне области за коју се наставник бира. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
диплому или уверење о стеченом докторату из одгова-
рајуће научне области и диплому или уверење о прет-
ходно завршеним нивоима студија у оргиналу или овере-
ној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану 
личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са 
навођењем послова које је кандидат обављао, ако кан-
дидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада 
ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у орги-
налу или овереној копији и друге доказе којима се доказује 
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних еле-
мената за избор наставника. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Сву 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 дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места и уже научне области 
за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента (поновни 
избор) за ужу научну област Моторна 

возила и мотори, за предмете Погонски 
и мобилни системи, Мотори СУС 1 и 

Мотори СУС 2 
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чла-
ном 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Услови: 1. 
студент докторских академских студија из области машин-
ског инжењерства; 2. завршене основне академске студије 
Машинско инжењерство модул Моторна возила и мотори 
или Друмски саобраћај, или Индустријско инжењерство- 
Аутомобилско инжењерство са просечном оценом најмање 
8, и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже нау-
чне области за коју се кандидат бира, 3. завршене мастер 
академске студије Машинско инжењерство модул Моторна 
возила и мотори или Друмски саобраћај, или Индустријско 
инжењерство-Аутомобилско инжењерство са просечном 
оценом најмање са просечном оценом најмање 8, и просеч-
ном оценом најмање 8,5 из предмета уже научне области за 
коју се кандидат бира, 4. Кандидат мора да поседује актив-
но знање енглеског. Уместо услова 2. и 3. завршене основне 
студије из Машинског инжењерства смера Моторна возила и 
мотори по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године са просечном оценом најмање 
8, и просечном оценом најмање 8,5 из предмета уже научне 
области за коју се кандидат бира. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању , Статута Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилни-
ка о ближим условима за избор у звање сарадника Факулте-
та инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оргинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеним претходним 
нивоима студија, уверење о положеним испитима на прет-
ходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на 
докторским студијама, за кандидате који су у радном одно-
су на Факултету инжењерских наука обавезно је доставити 
оцену педагошког рада; биографију, списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге дока-
зе којима се доказује испуњење општих и посебних усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6, са назнаком радног места за које се конкурише, уже 
научне области и предмета. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интер-
нет страници Универзитета у Крагујевцу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559; 306-510

Сарадник у настави за ужу 
Кривичноправну научну област

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Римско право

Сарадник у настави за ужу научну 
област Еволуција права

Сарадника у настави за ужу 
Грађанскоправну научну област

Сарадника у настави за ужу 
Привредноправну научну област

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистич-
ких студија, који је студије првог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови 
утврђени су чланом 83. Закона о високом образовању и чл. 
127. Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова слати на горе 
наведену адресу факултета. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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КРАЉЕВО

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19 

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Примењена механика
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области за коју се кандидат бира. Поред општих 
услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник Републике Србије” број 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03.04.2018. 
године), Статутом Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (пречишћен текст 1811 од 16.11.2017. годи-
не) и Правилником о условима, начину и поступку избора 
у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. 
године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
условима, начину и поступку избора у звање сарадника 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 
627 од 18.05.2018. године у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним степенима 
студија, одговарајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и члана 135 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, списак научних и стручних радова као и саме радове 
и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити на адре-
су: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
Доситејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Енергетика и заштита 

животне средине
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области за 
коју се бира и који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8,00. Поред општих 
услова утврђених законом кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник Републике Србије” број 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03.04.2018. 
године), Статутом Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (пречишћен текст 1811 од 16.11.2017. годи-
не) и Правилником о условима, начину и поступку избора 
у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. 
године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
условима, начину и поступку избора у звање сарадника 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 
627 од 18.05.2018. године, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома о 
одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и члана 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и струч-
них радова као и саме радове и све остале доказе од зна-
чаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Производно машинство

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области за 
коју се бира и који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8,00. Поред општих 
услова утврђених законом кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник Републике Србије” број 88/2017), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 од 03.04.2018. 
године), Статутом Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву (пречишћен текст 1811 од 16.11.2017. годи-
не) и Правилником о условима, начину и поступку избора 

у звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. 
године) и Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
условима, начину и поступку избора у звање сарадника 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву број 
627 од 18.05.2018. године, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома о 
одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и члана 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и струч-
них радова као и саме радове и све остале доказе од зна-
чаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др ДУШАН РАДИЋ“

36210 Врбњачка Бања, Врњачка 22

1. Дипломирани библиотекар у области 
библиотечко-информационе делатности
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 7. октобра 2017. год; на студијама другог степе-
на (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске, специјалистичке струковне) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или: на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; знање једног страног језика, рад 
на рачунару, положен стручни испит у библиотечко-инфор-
мационој делатности, лиценца за узајамну каталогизацију 
НБС. Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава 
и услове из одредби Закона о раду. 1. да је држављанин 
РС; 2. да је пунолетан; 3. да има општу здравствену спо-
собност; 4. да има прописану стручну спрему; 5. да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у јавној установи; 6. да 
испуњава друге услове утврђене законом, другим пропи-
сима или актом о систематизацији радних места у органу. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подно-
се се путем поште или непосредно, у затвореној коверти, 
са назнаком: „Пријава за конкурс“, на адресу ЈУ Народна 
библиотека „Др Душан Радић”, Врњачка 22, 36210 Врњачка 
Бања, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач
на одређено време преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом 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 родооскр-
вњење, 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, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана, као и кратку биографију - CV, 
контакт телефон, тачну адресу боравка ради позивања 
за обављање психолошке процене способности за рад са 
децом. Доказ о здравственој способности доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
37221 Горњи Степош

тел. 037/655-335

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци, за рад 
у централној школи у Горњем Степошу и 

издвојеним одељењима школе

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање - 
најмање средње образовање, 2) да има завршен програм 
обуке за педагошког асистента, 3) да познаје ромски језик, 
4) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 5) да није осуђиван 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 родоскврњење, 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 6) да има држављанство Републике Србије, 7) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова наведених у тачкама 1), 2), 
3), 6) и 7) су саставни делови пријаве на конкурс. Доказ 
из тачке 4) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 5) прибавља школа. Кандидати у складу 
са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи. Формулар је доступан у делу Ново 
на сајту, на адреси:  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
издвојеном одељењу у Јабланици

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
прописано чланом 3 став 1 тачка 13 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017), 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван пра-
воснажном 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 родоскврњење, 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 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 Републи-
ке Србије, 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова наведених 
у тачкама 1), 4) и 5) су саставни делови пријаве на конкурс. 
Доказ из тачке 2) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ из тачке 3) прибавља школа. Кандидати у скла-
ду са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи. Формулар је доступан у делу Ново 
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



   |  Број 794 | 12.09.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ 

37252 Јасика, Станислава Биничког бб
тел: 037/671-103

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка радника са 

функције директора

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду ( Сл.Гласник 
РС”,бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/20
17-одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане члановима : 139.ст.1.тач.1,2,3,4 и 
5,чланом 140.ст.1.тач.1. подтачке 1 и 2 и тач.2. истог 
члана,чланом 142.ст.1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања ( “Сл.гласник РС”,бр.88/2017 и 
27/2018). Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чл.2.Правилника о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи ( 
“Сл.гласник РС-Просветни гласник”,бр.11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких,педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи током студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање 6 бодова из 
психолошких,педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова.Кандидат који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
испит за лиценцу за наставника,сматра се да има образо-
вање из чл.142.ст.1Закона.Кандидат који није положио 
испит из психолошких,педагошких и  методичких дисци-
плина обавезан је да их положи у року од једне а најви-
ше две године од заснивања радног односа, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба: да има 
психичку,физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породиси, одузимања мало-
летног лица,запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнуће,за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полоне 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад- српски језик. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на названичној интернет страници Министар-
ства науке,просвете и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: ори-
гинал или оверену фотокупију дипломе. Оригинал или 
оверену фотокопију доказа да има oбразовање из психо-
лошких,педагошких и методичких  дисциплина стечено 
на  високошколској установи  у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких,педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи , у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из психологије и педагогије или 
доказ о положеном стручном испиту , односно испиту 
за лиценцу. Kандидат који није положио испит из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина обавезан 
је да их положи у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита залиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија) не старије од 6 месе-
ци; доказ да није осуђиван за напред наведена кривична 
дела (извод и казнене евиденције прибавља кандидат у 
Министрарству унутрашњих послова - надлежне поли-
цијске управе; доказ о знању српског језика доставља 
само онај кандидат који  образовање није стекао на срп-
ском језику а доказује се одговарајућом потврдом висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика; лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку,физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима   подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору , кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши национална служба запо-
шљавања.Пријаве н аконкурс са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом на адресу:ОШ „Ста-
нислав Бинички“ улица Станислава Биничког бб 37252 
Јасика.Рок за подношење пријава је 8 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне службе за 

запошљавање . Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.Додатне информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе лично или 
на телефон  037/671-953 сваким радним даном.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник италијанског језика и 
књижевности

са 88% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава улове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/2017) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чл.140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017), као 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, 2/2017 и 3/2017) за рад на рад-
ном месту наставника разредне наставе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици,одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњуће, 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 има држављан-
ство РС и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање до 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формулара дос-
тавља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља и 
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију), не старију од 
6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању језика на којем изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ”

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон) 
и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 108/2015): да има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психолога 
стечено: 1. на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-

гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (у овом случају је 
неопходно да кандидат има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручно 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 10.09.2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изрчену 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 за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, да има најмање осам година рада на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за директора 
школе (лиценцу за директора школе) - кандидат који нема 
обуку и положен испит за директора може бити изабран, 
али је дужан да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабрано лице 
које, уз испуњености осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или више образовање за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса; оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); оверен препис или ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
- испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из надлежне поли-
цијске управе (не старије од 30 дана); оригинал или ове-
рена фотокопија уверења надлежног Привредног суда да 
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - доставља само кандидат који 
је обављао дужност (не старије од 30 дана); потврда о рад-
ном искуству у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања (доказ: 
потврда установе где тренутно кандидат ради, уколико тре-
нутно није у радном односу потребно је доставити оверену 
копију радне књижице); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцена спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе, а уколико је кандидат нема доставља 
писану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у 
раду); оверен препис или оверена фотокопија лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); у складу са 
чл. 123 ст. 14 Закона кандидат може да достави и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду - извештај 
просветног саветника (уколико поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); докази 
о стручним и организационим способностима (необавез-
но). Напомена: доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључивања уговора 
о међусобним правима и обавезама директора. Уколико 
се у току конкурса утврди да је кандидат у ранијем перио-
ду већ обављао дужност директора, а није доставио уве-
рење из надлежног привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
његова пријава ће бити одбачена као непотпуна. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати ће бити позвани на 
интервју од стране комисије за избор директора школе, по 
истеку рока за подношење пријаве на конкурс. Министар 
бира директора у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације коју му је доставио Школски одбор и доноси 
решење о његовом именовању, о чему обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном доку-
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ментацијом достављају се у затвореној коверти, лично или 
препорученом пошиљком на адресу: ОШ „Радован Коваче-
вић Максим“, Цара Душана 76, 16230 Лебане. Пожељно је 
да кандидати у пријави назначе контакт телефон. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, тел. 016/846-256.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласнк РС” бр. 88/2017) за наставника 
стручне школе, за педагога или психолога: 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 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; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; дозволу за рад наставника 
односно стручног сарадника; обуку и положен испит за 
директора установе; најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; каднидат треба да има: психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за криивчна 
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 образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уве-
рење о положеном испиту за директора школе (изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност) - пријава која не садржи овај доказ неће се сма-
трати непотпуном; потврду о раду у области образовања 
и васпитања наког стеченог одговарајућег образовања 
(најмање осам година); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, не старије од 6 месеци (доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора); уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
кратак преглед кретања у служби са биографским пода-
цима; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата - извештај просветног саветника (ако га 
кандидат поседује доставља оверену фотокопију); уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало 

дужност директора школе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (оверену фотокопију). Сви докази о испуње-
ности услова достављају се уз пријаву на конкурс, осим 
доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
који изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом, 
препорученом пошиљком у затвореној коверти, на горена-
ведену адресу, са назнаком „За избор директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“

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

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2018/2019. 

годину, до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и сертификат обавезне 
уводне обуке за педагошког асистента. Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверење о стеченој стручној спреми; сертифи-
кат обавезне уводне обуке за педагошког асистента; извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оверена фотокопија); уверење из казне-
не евиденције да кандидат није осуђиван; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак и уверење о 
здравственом стању (доставља кандидат који буде изабран 
на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Документа-
ција по огласу се не враћа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. За педагошког асис-
тента може бити примљено лице које испуњава следеће 
услове: средња школа, завршен програм за стручно усавр-
шавање педагошких асистената, познавање ромског језика, 
да лице испуњава услове из чл. 126 и 136 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони) и чл. 155 ЗОСОВ-а односно 
има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способнист за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оригинал 
или оверен препис дипломе, додатак дипломи, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010. 
године), доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи - српском, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику (доказ да је сте-
чено средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положен 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе). За послове педагошког асистента потребно 
је доставити доказ о завршеном програму обуке за педа-
гошког асистента. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способнист за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. Проверу пси-
хофизичкихчких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Уверење о некажња-
вању школа прибавља службеним путем. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-057

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена директора 
у првом мандату, односно до повратка 
са функције директора школе, за рад у 

Грделици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) 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; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Кандидат 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 није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 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 има држављанство Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
горемене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; лекарско уверење којим се доказује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије са којим се доказује да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 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 кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (нови образац у оригина-
лу или овереној фотокопији); доказ о знању српског језика 
и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику). Пријаву на конкурс са правно ваљаним доказима о 
испуњености услова доставити на адресу школе, са назна-
ком „Конкурсној комисији за пријем у радни однос”. Пријаве 
се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, путем телефона: 016/3426-057.

ЛОЗНИЦА

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143
e-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com

Оглас објављен 29.08.2018. године у публикацији 
„Послови“ исправља се у делу УСЛОВИ, где се бри-
ше: „најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, обука и положен испит за 
директора школе“, као и у делу ОСТАЛО, тако што 
уместо: „пријава која буде садржала уверење о 
обуци и положеном испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит“, треба 
да стоји: „пријава која не буде садржала уверење 
о обуци и положеном испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит“. Оста-
ли делови огласа остају непромењени.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за дру-
мски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство; 
радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
инжењерство заштите животне средине, доктор наука - нау-
ке о заштити животне средине; радно искуство: небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - психо-
лошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука за електроенергетику, доктор техничких наука за 
електротехнику, доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - педа-
гошкe науке; без обзира на радно искуство.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачу-
нарске науке; доктор наука - пословна информатика; док-
тор техничких наука за рачунарску технику/доктор наука 
- електротехника и рачунарство; без обзира на радно иску-
ство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства 
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењерство; 
доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор 
техничких наука за производно машинство; без обзира на 
радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
лошке науке; без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу 
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или 
имејл-адресу.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „БУБАЊ“

18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154; тел. факс 018/263-801

e-mail: skolabubanj@mts.rs
www.skolabubanj.edu.rs

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: I Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ у 
Нишу, улица Бубањских хероја број 3. Расписује поновље-
ни  конкурс за избор директора  школе . II Услови за избор 
директора: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чланом 140. Став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ 
бр.88/2017 ) и то: 1. да има стечено одговарајуће високо 
образовање за наставника,васпитача ове врсте  школе 
и подручја рада, или стручног сарадника : 1) на студија-
ма другог степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 

студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне обладсти педагош-
ких наука ( лице под овом подтачком 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; 2) да има стручну дефектолошку 
оспособљеност за рад у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, 2 да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело или привредни преступ и то: За привредни преступ у 
вршењу раније дужности; з кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца; за кривична дела 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 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 дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника, 7. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку 
и положен испит за директора установе ( изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до  две године  од дана ступања на дужност;

Уз пријаву кандидат подноси: оверену  копију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверену  
копију уверења о дефектолошкој оспособљености; овере-
ну  копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; уверење о обуци и положеном испиту 
за директора школе ( изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност ); потврду о раду 
у установи у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања ( најмање 8 година ); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење; 
уверење МУП-а о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања, уверење  надлежног  суда да није 
подигнута оптужница, уверење  Привредног суда да није 
учинио привредни преступ у вршењу раније дужности; уве-
рење о држављанству  РС  не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика, 
уколико образовање није стечено на српском језику; кра-
так преглед кретања у служби са биографским подацима 
(адреса становања, број телефона, адреса електронске 
поште  и др.); оквирни план рада за време мандата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања ( само за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора  установе). Директор 
се бира на период од четири године. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са доказима о испуњености свих услова конкурса  слати на 
адресу: Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ Ниш, 
Бубањских хероја број 3. „са назнаком“ Конкурс за дирек-
тора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној 
музичкој школи прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о 
раду; услови из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Уз ручно потписану пријаву са 
биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатак 

дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата и уверење 
о положеним испитима; извод из матичне књиге рођених 
прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад (доказ 
је приложена диплома о стеченом образовању); уверење 
Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), који се одштампан доставља установи заједно са 
потребном документацијом. Кандидати који буду позвани 
од стране школе, дужни су да приступе провери психофи-
зичких способности коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон 
како би били обавештени о поступку провере психофи-
зичких способности. Пријаве кандидата који не приступе 
провери психифизичких способности неће се разматрати. 
Документа се предају у оригиналу или у овереној фотоко-
пији, путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава

тел. 020/385-728

Наставник математике
са 77,78% норме, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17), и то ако: 1) имају 
одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку 
и здраствену спосбност за рад са децом и ученицима; 3) 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврњење, за кривич-
но 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 да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. У погледу степена и врсте 
образовања потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 и образовање сход-
но члану 142 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), као и степен и 
врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“ број 11/12) и Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у ОШ „Ђура 
Јакшић“, Трнава 152, од 08.03.2018. године, чије одредбе 
нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријава 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече од наредног дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези да доставе: 1) ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно уверење којим се 
доказује одговарајуће високо образовање; 2) оригинал уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3) оригинал 
извод из МК рођених, не старији од 6 месеци. Одговарајући 
доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје 
надлежна високошколска установа) којим се доказује да 
кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, сходно члану 142 став 1 Закона о 

Наука и образовање
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основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“, 
бр. 88/17). Одговарајући доказ којим се доказује позна-
вање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(познавање српског и босанског језика), сходно члану 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 
35/18, 88/17). Пријаву са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Информације се могу добити и на 
горенаведени број телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Тутин, Његошева 13

тел/факс: 020/811-180

1. Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада: 
Дубово

2. Наставник босанског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада: Тутин

3. Наставник немачког језика 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада: Тутин

4. Наставник немачког језика
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, место рада: Тутин

5. Наставник босанског језика са 
елементима националне културе 

са 55,55% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања (даље: Закон) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик као 
и босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 
13, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, 
од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон: 
020/811-180.

НОВИ С А Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони), у даљем 
тексту: Закон. Дужност директора установе може да обавља 
лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања. Дужност директора установе 
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат за директора предшкол-
ске установе, поред одговарајућег образовања из члана 140. 
ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава и услове из члана 139, 
односно да има: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат за директора установе уз пријаву подноси: радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценца), потврду о стеченом радном искуству 
у области образовања и васпитања, доказ о неосуђиваности 
(не старији од 6 месеци), доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак (не старији од 6 месеци), доказ да 
кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старији од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (не 
старији од 6 месеци), оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора, уколико је поседује; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата, уколико поседује; резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора), доказ о познавању 
српског језика уколико је образовање стечено на другом јези-
ку. Директор установе бира се на мандатни период од чети-
ри године. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: Предшкол-
ска установа „Радосно детињство”, Нови Сад, Павла Симића 
9, са назнаком: „Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од осам дана од 
дана пријема решења о именовању директора предшколске 
установе од стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област 
Приватноправне науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука 
из одговарајуће области и општи и посебни услови пред-
виђени Законом о високом образовању и Статутом Факул-
тета.

Наставник за ужу научну област 
Економске науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, 
а пријаве са потребном документацијом, којом се доказује 
испуњеност услова, подносе се у седишту Факултету.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
Бачка Паланка, Краља Петра I 2

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018) и Пра-
вилником о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/15), и то: 1) да има одговарајуће образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске струдије), 
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; 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 другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета као и лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трнсдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спососбност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од 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 дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографске податке, односно радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном шко-
ловању, не старију од 6 месеци; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
стручном испиту за наставника, односно стручног сарадни-
ка (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања 
(најмање осам година рада у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања); доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 1 тач. 5 Закона 
(да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико образовање није стечено на српском језику); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци или трајни 
са холограмом, (оригинал или оверену фотокопију); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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); 
резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико је претходно обављао 
функцију директора школе; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, а уколико нема потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; уве-
рење МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 30 дана); уверење 
Привредног суда да није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 30 дана); уверење Осно-
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вног суда да против њега није покренут кривични поступак 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 30 дана); 
оверен препис, фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује). Кандидат изабран за директо-
ра школе који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Документација без доказа о положеном испиту за дирек-
тора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за директора 
установе, у складу са чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријавни формулар за пријаву 
на конкурс скинути са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом доставити лично у секре-
таријат школе или поштом на адресу школе. Доставити и 
друга документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору, а која нису обавезна. Пријава на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се установи у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, рачу-
најући оно гласило у којем оглас буде касније објављен, на 
адресу школе: Техничка школа „9. мај”, Краља Петра I 2, 
Бачка Паланка. Неблаговаремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће се узимати 
у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на тел. 021/6041-472.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
Тител, Доситејева бб

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца - Тител и Шајкаш

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добра заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичне санкције, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се обавља васпитно-образовни рад. Услови 
из става 1 овога члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају током рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“

Кулпин, Маршала Тита 76

Наставник немачког језика
за 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и3/17). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверен препис (копију) дипломе о одго-
варајућем образовању; оригинал/оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
од дана објаве конкурса; оригинал/оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци од дана 
објаве конкурса; оригинал/оверену копију уверења о нео-
суђиваности издатог од надлежне ПУ-МУП-а, не старије од 
6 месеци од дана објаве конкурса; доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - словачки језик; радна биографија и телефон 

за контакт. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Ближе информације о јавном конкурсу могу 
се добити на телефон: 021/2700-110. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник словачког језика
са 93,50% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског 
одсуства (до 6. априла 2020)

Педагошки асистент
на одређено време од 1. септембра до 31. 

августа 2019.

Наставник српског језика као 
нематерњег

на одређено време до повратка раднице са 
функције (најдуже до 1. августа 2022)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 139, 140 
и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити следеће документе: доказ о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати достављају и доказ о испуњености услова о 
знању словачког језика, на коме се изводи настава. За 
педагошког асистента - доказ о завршеној средњој шко-
ли и о познавању ромског и словачког језика. Уз пријаву 
за педагошког асистента потребно је доставити и доказ о 
завршеном најмање уводном модулу обуке за педагош-
ког асистента, по програму обуке коју организује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа пре закључења 
уговора о раду, а изабрани кандидат доставља уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима такође пре закључења угово-
ра о раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна Служба за посло-
ве запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ГИМНАЗИЈА „ЖИВОРАД ЈАНКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Темеринска 28 

Наставник немачког језика
са 45% радног времена, уз пробни рад до 6 

месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат треба да има: одговарајуће високо образовање, 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и 
Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; држављанство 
Републике Србије; доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање шест месеци или 
није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело 
против достојанства личности и морала; да кандидат не 
употребљава алкохол, дуван, дрогу и друга слична опојна 
средства. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе оверен препис дипломе о завршеном образовању 
и уверења којима се доказује испуњеност услова за рад 
у школи. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимназија 
„Живорад Јанковић“ са домом ученика, Нови Сад, Теме-
ринска 28. Предност имају кандидати са лиценцом. Рок 
за подношење пријава је пет дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Конкурс се спроводи у складу са важећим 
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапос-
лености.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
21203 Ветерник, Краља Александра 38

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
који испуњава следеће услове прописане чланом 122, 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то: 1. стечено 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, 
у ком случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области одговарајућег 
предмета, односно групе предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. лиценцу за директора школе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); 3. да има дозволу за рад 
- лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, 
педагога или психолога, и то за рад у школи; 4. да има нај-
мање 8 (осам) година радног стажа у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; а 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 дискриминаторно 
понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горенаведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне и специја-
листичке струковне студије ) или на студијама у трајању од 
три године, или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на чети-
ри године. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (лиценца); 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
о неосуђиваности из Основног суда и Привредног суда и 
уверење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци); 7. потврда о радном искуству - нај-
мање 8 (осам) година у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора 
да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, 
радно место на којој је кандидат био распоређен и време 
трајања рада из области образовања и васпитања ); 8. ове-
рена фотокопија доказа о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
9. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
(само за кандидате на конкурс који су претходно обављали 
дужност директора школе); 10. оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, ако кандидат поседује); 
11. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 

Наука и образовање
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за рад са децом и ученицима; 12. фотокопију личне карте 
кандидата. Докази о испуњености услова из тачака 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 подносе уз пријаву на конкурс, а из 
тачке 11 пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама директора установе. Поред наведеног канди-
дат треба у пријави да наведе краће биографске податке 
и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или 
радном односу, стручном и радном усавршавању и оства-
реним резултатима у раду и предлог мера, организације и 
начина руковођења школом које би спровео као директор 
школе (програм рада) које ће изложити на Наставничком 
већу. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријавље-
ним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. 
Решење о именовању директора школе биће благовреме-
но достављена свим учесницима конкурса у законом пред-
виђеном року. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или 
препорученом поштом на адресу школе: ОШ „Михајло 
Пупин“, Краља Александра 38, 21203 Ветерник, са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за предају 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. За све 
додатне информације кандидати се могу обратити управи 
школе, радним даном од 08.00 до 14.00 сати, на број теле-
фона: 021/823-123.

ОШ „МИЛЕТА ПРОТИЋ“
21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2019. 
године

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2019. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове за рад: средња школа; познавање ромског 
језика (за педагошког асистента); поседовање сертифика-
та о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента 
(за педагошког асистента); доказ о положеној обуци из 
интегралног програма обуке за остваривање програма 
функционалног основног образовања одраслих (за андра-
гошког асистента); неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или подосквр-
нућа, 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 кандидате није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство РС; да кандидат зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар са странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја доставити следећу документацију, овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења 
о држављанству, кратку биографију (CV), потврду о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнућа, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; сертификат о завршеној обуци 
за педагошког асистента (само за радно место педагош-
ког асистента); доказ о положеној обуци из Интегралног 
програма обуке за остваривање програма функционалног 
основног образовања одраслих (само за андрагошког асис-
тента). Рок за пријављивање на конкурс за радно место 
педагошког асистента је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на форму-
лару са званичног сајта Министрства просвете. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
документацијом подносе се лично или поштом, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број теле-
фона: 021/758-006. Поднета документација се не враћа.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног 
професора или редовног професора 

за ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони и 

обновљиви извори електричне енергије
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година или на наодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехни-
ка, 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 или 
ванредног професора за ужу научну 

област Графичко инжењерство
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке графичко 
инжењерство и дизајн, услови прописани чланом 74. Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани системи

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке мехатроника, 
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 Примењене рачунарске 

науке и информатика
и заснивање радног односа 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 Енергетска електроника, 
машине и погони и обновљиви извори 

електричне
и заснивање радног односа на одређено 

време од 3 године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 84. Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Електроника

и заснивање радног односа на одређено 
време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани 
чланом 83. Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука са 
пуним радним временом.

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Мехатроника, 

роботика, аутоматизација и 
интегрисани системи

и заснивање радног односа на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мехатрони-
ка, услови прописани чланом 83. Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука са пуним радним временом. 

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 са библиографијом (списак радова); оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих нивоима 
студија; за дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду 
о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, 
уколико кандидат поседује педагошко искуство; потвр-
ду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; фотокопије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу научну, умет-
ничку, односно стручну област за коју се бира; доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање сарадника у 
настави приложити и потврду да је кандидат студент мас-
тер академских студија или специјалистичких академских 
студија. За избор у звање асистента приложити и потврду 
да је кандидат студент докторских студија. Уколико кан-
дидат поседује диплому магистра наука, односно магистра 
уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему 
докторске дисертације, односно докторског умнетничког 
пројекта. За избор у звање: доцента, ванредног професо-
ра и редовног професора: попуњен електронски образац: 
реферат комисије о кандидатима за избор у звање настав-
ника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Уни-
верзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат 
исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то 
у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одре-
дницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних институција 
или навести линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за 
изборе у звања, неопходно је доставити решење о имено-
вању комисије. За учешће у програмским и организацио-
ним одборима скупова, неопходно је доставити потврду 
о учешћу или навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. Као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице срп-
ске, поред које кандидат може доставити и друге доказе 
(научне радове у којима се види цитираност, одштампану 
листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање наставника у штампи, 
неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Професор струковних студија за ужу 
област Пословна информатика

УСЛОВИ: Доктор наука – рачунарске науке, техничке нау-
ке, организационе науке – информациони системи, еко-
номске науке – пословна информатика, електро-техничко 
и рачунарско инжењерство; објављени научни, односно 
стручни радови у научним часописима и зборницима, са 
рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се кан-
дидат бира; Способност за наставни рад; држављанство 
Републике Србије. Напомена: лице које је правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, не може стећи звање настав-
ника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене 
фотокопије диплома о завршеним основним и последи-
пломским студијама; биографију; списак научних и струч-
них радова, као и саме радове; доказ о држављанству. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу поднети лично радним 
даном на адресу школе: Владимира Перића Валтера 4, 
Нови Сад или путем поште. Непотпуне и неблаговреме-
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не пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 
дана, од дана истека рока за пријаву на конкурс, сачини-
ти Извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на 
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати 
бити обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР”
21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник информатике и рачунарства
са 55% норме, на одређено време до 

повратка запосленог са дужности вршиоца 
дужности директора, а најдуже шест месеци

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не у чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат 
уз пријаву доставља: уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ 
о неосуђиваности и доказ о познавању словачког језика. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима и децом се доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је осам дана. Пријаве слати 
на адресу школе или предати лично, сваког радног дана од 
7 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Гудачки инструменти (Виолина)
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

2. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Харфа
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

3. Доцент или ванредни професор за 
област драмских уметности, ужа област 

Анимација и визуелни ефекти
на одређено време 5 година

4. Доцент за ужу научну област 
Музикологија 

на одређено време 5 година

5. Виши стручни сарадник за област 
музичке уметности, ужа област 

Композиција
на одређено време 4 године

6. Стручни или виши стручни сарадник 
за област музичке уметности, ужа 

област Клавир
на одређено време 4 године 

7. Стручни сарадник корепетитор за 
област музичке уметности

са 70% радног времена, на одређено време 
4 године 

УСЛОВИ: За радно место 1: Општи услови: диплома 
доктора уметности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностранству, при-
зната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област гудачки инстру-
менти (виолина) односно високо образовање мастер 
академских студија из области музичке уметности, ужа 
област гудачки инструменти (виолина) и испуњени усло-
ви из члана 74. Закона о високом образовању. За радно 
место 2: Општи услови: диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универ-
зитету, односно акредитованом студијском програму у 
земљи или у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке уметности, 
ужа област харфа односно високо образовање мастер 
академских студија из области музичке уметности, ужа 
област харфа и испуњени услови из члана 74. Закона о 
високом образовању. За радно место 3: Општи услови: 

диплома доктора уметности или магистра уметности сте-
чена на акредитованом универзитету, односно акредито-
ваном студијском програму у земљи или у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности однос-
но високо образовање мастер академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област анимација и визуелни ефекти и испуњени усло-
ви из члана 74. Закона о високом образовању. За радно 
место 4: Општи услови: научни назив доктора музиколо-
гије стечен на акредитованом универзитету и акредито-
ваном студијском програму у земљи или диплома док-
тора наука стечена у иностранству, призната у складу 
са Законом о високом образовању и испуњени услови 
из члана 74. Закона о високом образовању. Обавезни и 
изборни услови за радна места од 1 до 3 утврђени су 
Правилником о ближим минималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за 
поље уметности. Обавезни и изборни услови за радно 
место 4 утврђени су Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду за поље хуманистичких наука. За радна 
места од 1 до 4: У звање наставника (доцент, ванред-
ни професор и редовни професор) може бити изабрано 
лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74. 
Закона о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету донетим од 
стране Националног савета за високо образовање, Ста-
тутом Универитета у Новом Саду и Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду. За радно место 5: високо 
образовање првог степена основних академских студија 
из области музичке уметности, ужа област композиција. 
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању и чланом 119. Статута Акаде-
мије уметности. За радна места 6 и 7: високо образовање 
првог степена основних академских студија из области 
музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове утврђене Законом о високом 
образовању и чланом 119. Статута Академије уметности. 
Закон о високом образовању, Статут Универзитета у 
Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, 
Правилник о ближим минималним условима за избор 
у звање наставника на Универзитету у Новом Саду и 
упутство за попуњавање биографских података за кан-
дидате који конкуришу за наставна звања налазе се на 
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у 
секцији „Наставници- Конкурси”). Сви кандидати дос-
тављају: 1. пријаву на конкурс која мора да садржи назив 
радног места за које кандидат конкурише, списак доку-
ментације коју прилаже, контакт адресу, број телефона, 
имејл-адресу, 2. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним одговарајућим студијама и додатке дипломи, 3. 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), 4. уверење о некажњавању прибављено 
искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци), 5. лич-
ну карту (фотокопија или очитана биометријска лична 
карта). Осим наведене документације, у зависности од 
радног места на које конкуришу, кандидати достављају 
додатну документацију, и то: За радна места од 1 до 3: 
попуњен образац биографских података (Образац 1А 
уметност) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкур-
си”) приложен у штампаној и електронској форми (CD) 
откључан и доказе о испуњавању услова радног места 
у складу са чланом 74. Закона о високом образовању 
и Минималним условима за избор у звање наставника 
за поље уметности Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Универзите-
та у Новом Саду и чланом 5. наведеног правилника. За 
радно место 4 : Попуњен образац биографских подата-
ка (Образац 1А наука) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Настав-
ници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској 
форми (CD) откључан и доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 74. Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље хуманистичких наука Правилника о 
ближим минималним условима за избор у звање настав-
ника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведе-
ног правилника. За радна места од 5 до 7: попуњен обра-
зац биографских података (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној 
и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању усло-
ва радног места у складу са чланом 119. Статута Акаде-
мије уметности Нови Сад. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова достављају се искључи-
во у штампаној форми, на адресу: Академија уметности, 
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„4. ОКТОБАР“

26202 Глогоњ, Трг маршала Тита 8
тел. 013/627-030

e-mail: info@4oktobar.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

место рада: Глогоњ

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 140 став 1 и 2, чланом 122 и 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе, 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 пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
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-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1 подтачка 2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, дужност директора школе може 
да обавлља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона. 
Кандидат треба и: 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 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; да про-
тив њега није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује 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 обуку и положен испит за директо-
ра установе. Кандидати су дужни да докажу испуњеност 
услова достављањем следеће документације: оверена 
копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању лиценце за рад представља подно-
шење оверене копије обавештења о положеном испиту 
за лиценцу, односно оверене копије уверења о положе-
ном стручном испиту; доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања представља потврда којом се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима представља оригинал или 
оверена копија лекарског уверења, не старијег од 6 
месеци у тренутку подношења; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
и да није покренута истрага издато после расписивања 
конкурса; уверење надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова о подацима из казнене евиден-
ције за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, издато 
после расписивања конкурса; уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, издато 
после расписивања конкурса; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког над-

Наука и образовање
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зора у раду кандидата (оверена копија извештаја про-
светног саветника), ако га кандидат поседује, а за кан-
дидате који су претходно обављали дужност директора 
школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену сполљашњег вредновања (ако га канди-
дат поседује у овереној копији); у супротном потребно 
је доставити потврду надлежне школске управе да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педагош-
ки надзор школе; оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора школе (ако га кандидат поседује); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Пријава на конкурс која 
не садржи доказ о савладаној обуци и положеном испи-
ту за директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Докази о испуњености услова састав-
ни су део пријаве на конкурс. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености услова 
доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање додатних информација о конкурсу 
је секретар школе (лично или на телефон: 013/627-030).

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: pskovin@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: I Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно лице 
које има: 1. одговарајуће образовање, 2. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 гру-
пе 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, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наведени услови доказују се прили-
ком аплицирања на конкурс и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова наведени под 1-5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а нов доказ под 2 прибавља се пре 
закључења уговора о уређивању међусобних права, обавеза 
и одговорности.

II Дужност директора установе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада (Пољоприв-
реда, производња и прерада хране и Трговина, угости-
тељство и туризам), педагога и психолога, односно лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање - 1) на сту-
дијама 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 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.

III Лице из члана 140 става 1 тачка 1 подтачка (2) 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, 
као и дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања.

IV Изабрани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност у смислу одредбе члана 122 став 9 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс подноси се: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника школе и то врсте 
школе и подручја рада којој припада школа (Пољопривреда, 
производња и прерада хране и Трговина, угоститељство и 
туризам), за наставника, педагога или психолога, лекарско 
уверење (које већ поседује, ако је у радном односу), овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања из казнене еви-
денције МУП-а РС, уверење надлежног суда о непостојању 
поступка покренутог за наведена дела (уверење да се не 
води кривични поступак), доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело или привредни преступ 
(уверење Привредног суда), све не старије од 6 месеци, у 
оригиналу или овереној фотокопији; доказ о стажу у трајању 
од осам година на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда), доказ 
о знању српског језика, осим кандидата који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико га је било); резултати струч-
но-педагошког надзора установе и оцена спољашњег вред-
новања, уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора установе; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима и оквирним планом рада за време мандата. 
Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: Средња стручна школа „Васа Пела-
гић”, 26220 Ковин, Цара Лазара 261, телефон: 013/742-200. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ПУ „БАМБИ“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 31.08.2019. 

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијма у трајању од 
три године или више образовање. За обављање послова 
васпитача може бити примљен и приправник уз обавезу 
полагања стручног испита у року од две године од дана 
заснивања радног односа.

Психолог
на одређено време до 31.08.2019, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: Под одговарајућим образовањем сматра се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2019.

3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије), на којима је 
лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста; одгова-
рајуће средње образовање, у складу са посебним законом.

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: дипломирани економиста; може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло високо образовање на 
основним академским студијима у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијима, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студији-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Кафе-куварица - сервирка
на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: средње образовање куварске струке.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду, а уверење о неосуђива-
ности прибавља установа. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Предшколска установа „Бамби“, Бориса 
Кидрича 10, 26204 Опово, са назнаком: „За конкурс“. За 
све додатне информације обратити се на број телефона: 
013/681-660, директору или помоћнику директора.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs 

Наставник предметне наставе 
- наставник српског језика и 

књижевности
на одређено време ради замене запосленог 

коме мирује радни однос због избора на 
функцију директора друге школе, место 

рада: Панчево 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1 тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др. закон, даље Закон), као и Правилни-
ком 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), и то: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне 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 науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат 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 (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду). Напомена: У складу 
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар 
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Посао се не чека, посао се тражи

на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, с назнаком: „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1 
тел. 013/751-511, факс 013/752-246

Педагошки асистент 
на одређено време до 12 месеци, односно до 
краја школске 2018/2019 године, а најдуже 

до 31.08.2019. године 

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају III или IV степен 
стручне спреме; 2) да имају завршену уводну обуку пре-
ма Правилнику о програму обуке за педагошког асистента; 
3) да знају ромски језик; 4) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) 
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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме или други документ о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности, 
попуњен пријавни формулар. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документа-
цијом слати на адресу: ОШ „Бора Радић“, Вукице Митровић 
1, 26222 Баваниште, са назнаком “За конкурсну комисију”, 
року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „КЕФАЛИЦА“
Панчево, Светозара Милетића 17

тел. 062/8805-955
e-mail: reljinjevremovicljiljana@yahoo.com

Медицинска сестра - васпитач у 
предшколској установи

УСЛОВИ: IV степен, медицинско-педагошка сестра; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Excel, Еxplorer, 
Outlook), енглески - средњи ниво. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 062/8805-955, достављање радних био-
графија на увид. Контакт особа: Љиљана Рељин Јевре-
мовић.

ПИРОТ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник у звању предавача за 
научно наставну област Педагошко 
- андрагошке науке, за ужу научну 

област Општа педагогија
на одређено време (период од пет година) 

УСЛОВИ: Академски назив магистра или стручни назив спе-
цијалисте академских студија научне - стручне области за 
коју се бира - Педагошке науке, способност за наставни рад 
и објављени научно стручни радови у научним часописима 
и зборницима са рецензијама за избор наставника, утврђе-
ни Законом о високом образовању и општим актом Школе. 

Наставник вештина за област 
Педагошко - андрагошке науке, 

предмете Увод у професију и 
професионална пракса

на одређено време (до пет година) 

УСЛОВИ: Лице које има звање из чл. 73. ЗОВО ( Сл.гл. РС 
88/2017 ) као и лица која имају стечено високо образовање 
првог степена, способност за наставни рад - најмање три 
године радно - педагошког искуства у високом образовању 
на пословима и задацима везаним за професионалну - 
стручну праксу у педагошкој установи, објављене стручне 
радове у одговарајућој области.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 88/2017) 
и општим актима Школе – Правилником о условима, начи-
ну и поступку избора у звања наставника и сарадника, Пра-
вилником о изменама и допунама Правилника о условима, 
начину и поступку избора у звања наставника и сарадника 
Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
Пирот. уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да под-
несу: биографију са свим битним подацима, установа или 
предузеће где је кандидат тренутно запослен и професио-
нални статус - потврда; кретање у професионалном раду 
( трајање запослења и звање –) одговарајуће потврде; 
списак радова и сами радови; остале податке: о настав-
ном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном 
и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске установе и 
доприносу локалној и широј заједници; докази у овереној 
фотокопији; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплома или нострификација дипломе 
стечене у иностранству, додатак дипломи, докази о избо-
рима у звање ако је кандидат био биран у звање. Доказе 
надлежних органа поводом чињенице да кандидат није 
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи ( овај доказ прибавља 
Школа, по пријему). Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћири-
ла и Методија 29. Пирот. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2018/2019.

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагошки 
асистент може бити примљен кандидат који има стечено 
средње образовање – четврти степен стручне спреме по 
Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010), сер-
тификат да је кандидат прошао програм обуке – уводни 
модул за педагошког асистента, познавање ромског јези-
ка као и услове за заснивање радног односа прописане 
чланом 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (фото-
копија уверења о држављанству), оверену фотокопија 
дипломе о стеченом средњем образовању , степену стру-
чне спреме, потврду о неосуђиваности (чл. 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017). Потврду да је кандидат завршио обуку 
- уводни модул за педагошког асистента. Доказ о здрав-
ственој способности за рад доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Одлука о избору кандидата ће бити доне-
та у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се не узимају у разматрање. Пријаве слати на адресу: ПУ 
„Чика Јова Змај“ Пирот, Војводе Степе 15.

ПОЖ АРЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање, 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита 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 кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: потпуну личну и радну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а); пријавни формулар (Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати под-
носе документа у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завр-
шетку конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са 
повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица 
Вребалов“, Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За 
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе „Љуби-
ца Вребалов“ Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ“
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/221-029

Дипломирани библиотекар/ка 
информатичар/ка

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред осталих услова кандидат/киња треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да поседује високу 
стручну спрему, на студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године или на студијама од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; да има завр-
шен филолошки факултет - катедра за библиотекарство и 
информатику; да има радно искуство од најмање годину 
дана у библиотечко-информационој делатности; да има 
положен стручни испит из библиотечко-информационе 
делатности.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(оверену у суду или у општинској - градској управи); ове-
рену фотокопију радне књижице; извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству; 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се гони по 
службеној дужности (не старије од месец дана); уверење 
надлежног МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање од шест месеци (не старије од месец дана); 
лекарско уверење са утврђеним психофизичким способнос-
тима (не старије од шест месеци); уверење о положеном 
стручном испиту (оверену фотокопију). Изборни поступак 
ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све 
услове јавног конкурса за примање на радно место библи-
отекара на одређено време у Народној библиотеци „Илија 
М. Петровић” Пожаревац. Кандидати који испуњавају усло-
ве јавног конкурса подносе: пријаву са наведеном доку-
ментацијом по јавном конкурсу, лично или достављањем 
поштом, у затвореној коверти, препоручено, на адресу: 
Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац, УО, 
Дринска 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „За јавни конкурс 
за радно место дипломираног библиотекара/ке на одређе-
но време“. У пријави на јавни конкурс обавезно се наводи: 
име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адре-
са пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају 
обавештења, број телефона, досадашње радно и стручно 
искуство кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази на тражени начин неће се 
узимати у разматрање и биће одбачене закључком против 
кога се може изјавити жалба али она не задржава извршење 
закључка. Додатне информације могу се добити на бр. теле-
фона: 012/221-029.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника 
у основној школи - за наставника разредне наставе („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 
10/2016); да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 
тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања; став 1 - у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, 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 пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) 
и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Кандидати 
попуњавају формулар на званичној страници Министарства, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305 Мел-
ница, телефон: 012/348-570, skolamelnica@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се прописује степен 

и врста образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се током рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо 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 који 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) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и 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. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, 
Првомајска 1.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4

e-mail: office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Асистент продаје
на одређено време

Опис посла: продаја услуга Едукативног центра ПАРЛАРЕ; 
одржавање мреже постојећих клијената; вођење евиден-
ције плаћања; издавање рачуна и дописа; одговарање на 
телефонске позиве; управљање електронском и физичком 
поштом; набавка канцеларијског и другог потрошног мате-
ријала.

УСЛОВИ: средње или више образовање (пожељно економ-
ске струке); радно искуство у продаји услуга (пожељно, 
али није пресудно); изражене комуникацијске вештине, 
као и способност лаког успостављања контакта са клијен-
тима и брзо сагледавање њихових потреба; активан рад у 
MS Office пакету; знање енглеског језика; спремност за рад 
у тиму; преданост и систематичност у раду; отвореност у 
комуникацији, жеља за учењем и напредовањем у послов-
ном систему спремност на професионалну радну динами-
ку одговорност и посвећеност послу нудимо вам: редов-
ну зараду рад у пријатној атмосфери и добрим условима 
прилику за усавршавање и напредовање у послу. Уко-
лико сте заинтересовани да се придружите нашем тиму, 
своју пријаву уз радну биографију и мотивационо писмо 
пошаљите електронским путем: office@stranijezici.org. Само 
кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани. Кон-
курс је отворен 15 дана од објављивања.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4

e-mail: office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Наставник шпанског језика
на одређено време

Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и 
одраслих; извођење наставе према уговореном фонду и 
усвојеном распореду часова; припрема, планирање и ана-
лиза часова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера 
(минимум Б2 ниво шпанског) изражене комуникацијске 
вештине, као и способност директног рада са полазници-
ма, познавање рада у MS Office пакету, способност за рад 
у тиму отвореност и спремност на професионалну рад-
ну динамику, одговорност и посвећеност послу нудимо 
вам:-редовну зараду рад у пријатној атмосфери и добрим 
условима. Прилику за усавршавање и напредовање у 
послу. Уколико сте заинтересовани да се придружите 
нашем тиму, своју пријаву уз радну биографију и моти-
вационо писмо пошаљите електронским путем: office@
stranijezici.org. Само кандидати који уђу у ужи избор биће 
контактирани. Конкурс је отворен 15 дана од објављивања.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4

e-mail: office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Наставник немачког језика
на одређено време

Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и 
одраслих; извођење наставе према уговореном фонду и 
усвојеном распореду часова; припрема, планирање и ана-
лиза часова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера 
(минимум Ц1 ниво немачког) изражене комуникацијске 
вештине, као и способност директног рада са полазници-
ма, познавање рада у MS Office пакету, способност за рад у 
тиму, отвореност у комуникацији, жеља за учењем и напре-
довањем у пословном систему. Спремност на професио-
налну радну динамику. Одговорност и посвећеност послу. 
Нудимо вам: редовну зараду рад у пријатној атмосфери и 
добрим условима прилику за усавршавање и напредовање 
у послу. Уколико сте заинтересовани да се придружите 
нашем тиму, своју пријаву уз радну биографију и моти-
вационо писмо пошаљите електронским путем: office@
stranijezici.org. Само кандидати који уђу у ужи избор биће 
контактирани. Конкурс је отворен 15 дана од објављивања.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Школа је знање,
посао је занат
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ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „ПАРЛАРЕ“
12000 Пожаревац, Симе Симића 4

e-mail: office@stranijezici.org
www.stranijezici.org

Наставник енглеског језика
на одређено време

Опис посла: рад са појединцима и малим групама деце и 
одраслих; извођење наставе према уговореном фонду и 
усвојеном распореду часова; припрема, планирање и ана-
лиза часова.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера 
(минимум Ц1 ниво енглеског). Изражене комуникацијске 
вештине, као и способност директног рада са полазни-
цима. Познавање рада у MS Office пакету. Способност за 
рад у тиму. Отвореност у комуникацији, жеља за учењем 
и напредовањем у пословном систему. Спремност на 
професионалну радну динамику. Одговорност и посвеће-
ност послу. Нудимо вам: редовну зараду рад у пријатној 
атмосфери и добрим условима прилику за усавршавање и 
напредовање у послу. Уколико сте заинтересовани да се 
придружите нашем тиму, своју пријаву уз радну биогра-
фију и мотивационо писмо пошаљите електронским путем: 
office@stranijezici.org. Само кандидати који уђу у ужи избор 
биће контактирани. Конкурс је отворен 15 дана од објављи-
вања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

тел. 012/667-056

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 10% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције 

Наставник технике и технологије
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са функције 

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са функције

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 10% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- 
одлука УС и 113/17), кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове прописане члановима 139., 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18- др.закони) и то:- одгова-
рајуће образовање у складу са члановима 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17 и 27/18- др.закони), као и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 
и 11/17); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 142. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагпшких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: - потписану молбу са биографијом;- 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); - уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију);- оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; - доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије);- уверење МУП-а из казнене евиденције;- 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику;- доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 12, 
12253 Средњево, са назнаком „За конкурс”. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13
тел. 033/712-325

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 123. 
став 14. и 15, 139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/17 и 27/18-др. закон) и услове из Правилника 
о ближим условима за избор директора установе образо-
вања („Службени гласник РС”, број 108/15) и то: 1) да има 
одговарајуће образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога школе стечено: 1) на сту-
дијама 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 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; 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 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; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 8) да има положен испит 
за директора установе; 9) да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; 10) да није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре дношења оптужног предлога 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, 

и друга кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2. лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не  старије од 6 месеци); 
3. оригинал/оверену фотокопију уверења Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству ( не старије 
од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика, на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику; 6. оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 7. оригинал/
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања (издату по објављи-
вању конкурса); 8. оригинал/оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати 
потпуном уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року од 2 године  од дана ступања на дужност); 9. ориги-
нал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 10. оргинал/оверену фотокопију 
уверења надлежног Привредног суда да кандидат није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци); 11. оригинал/
оверену фотокопију уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела (не старије од 6 месеци); 12. 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а 
уколико је кандидат претходно обављао функцију дирек-
тора школе и доказ о резултату стручно педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; 13.пријаву 
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања 
у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада 
директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете,-
науке и технолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
на адресу Основна школа „Владимир Перић Валтер” улица 
Санџачких бригада број 13. 31300 Пријепоље, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 7.00 до 13.00 часова, на телефон: 033/712-325.

СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20

Оглас објављен у публикацији ,,Послови“ 
23.05.2018. за радно место директора школе, 
поништава се у целости.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА

„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“ 
11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20

Оглас објављен у публикацији ,,Послови“ 04.07.2018. 
за радно место наставника енглеског језика, 
поништава се у целости.

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40

тел. 026/640-930, 672-806

Наставник - технолог
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском одсуству 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа треба да испуњава и посебне услове из прописа-
не одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18); да има одговарајуће високо образовање за 
наставника школе у подручју рада Хемија, неметали и гра-
фичарство, прописано Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника стручних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 21/2015, 11/2016-испр., 13/2016 и 2/2017) у 
подручју рада Хемија и неметали, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета: студије другог стпена из 
области педагошких наука, или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука са претходно завр-
шеним студијама 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; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која 
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 родоскврњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом и: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да 
нису осуђивани (прибавља се при полицијској управи, члан 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр 88/17); доказ о познавању 
српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло 
средње, више или високо образовање на српском јези-
ку дужно је да достави доказ да је испит из српског језика 
положило по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Рок за подношења пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уколико задњи дан пријаве пада 
у недељу, државни празник или на дан када школа не ради, 
задњи дан рока рачуна се истеком првог радног дана када 
школа ради. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште, на горенаведену адресу. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе предмета
са 75% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани сао-
браћајни инжењер, дипломирани инжењер саобраћаја, 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжињерства на 
студијском програму односно модулу друмски и градски 

саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закон), као и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у у подручју 
рада саобраћај.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за настав-
ника - уверење о положеном стручном испиту за рад у обра-
зовању или положен испит за лиценцу (осим за лица која 
заснивају радни однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У 
току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за 
сва радна места који уђу у ужи избор дужни су да се под-
вргну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154. и 155. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закон), по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Кандидат мора зна-
ти језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 75% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер елек-
тротехнике, дипл. електротехнички инжењер - смер елек-
троника. Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о раду, услове из члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника.

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за настав-
ника - уверење о положеном стручном испиту за рад у обра-
зовању или положен испит за лиценцу (осим за лица која 
заснивају радни однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У 
току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за 
сва радна места који уђу у ужи избор дужни су да се под-
вргну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154. и 155. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закон), по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Кандидат мора зна-
ти језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОРЂЕ 
ЈОВАНОВИЋ“

Селевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: I - Дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-

нове и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања: 1. на студијама другог степена ( мастер ака-
демске студије , мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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. 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. II Испуњеност услова за 
пријем у радни однос у установи за образовање и васпи-
тање ( члан 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања): 1) да има одговарајуће образовање 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 родосквнуће, 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, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. 
III - Уз пријаву на конкурс учесник треба да поднесе: доказ 
о држављанству Републике Србије( уверење о држављан-
ству – оригинал или оверена копија не старије од шаст 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију), оверен препис/ фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о знању српског језика и 
језика на коме се изводи образовно-васпитани рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима), оверен препис/фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу односно стручном испиту, доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања тј. најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује) потврду 
о обуци и положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеној обуци и испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, али 
ће изабрани кандидат бити у обевези да положи испит за 
директора у законском року), преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све при-
логе који се у конкурсу траже. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора међусобним правима и обавезама. Доказе о одго-
варајућем образовању, потврду о радном иоскуству након 
стреченог образовања о неосуђиваности - од СУП-а, доказ 
од надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора, доказ да кандидат није осуђиван 
за привредни преступ , доказ о држављанству Републике 
Србије(не старији од 6 месеци) извод из матичне књиге 
рођених и знању српског језика саставни попуњен обра-
зац пријаве који је прописан од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту 
Министарства су део пријаве за конкурс. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора Комисија цени 
и доказ о резултату стручно- педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). 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. Копије морају бити оверене, овера не сме 
бити старија од 6 месеци. Пријаве се подносе у затвореним 
ковертама, са назнаком „За конкурс“, непосредно школи 
или препорученом поштом, на адресу школе: ОШ „Ђорђе 
Јовановић“, 11407 Селевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Додат-
не информације се могу добити на телефон школе, број: 
026/371-090 код секретара.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

Селевац

Чистачица
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове 
у складу са чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018) Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образовању и васпи-
тању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; доказ о неосуђиваности (од СУП), 
доказ од надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора, доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања – зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад (осим лица која 
су образовање стекла на том језику), пријаву на конкурс 
са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је 
прописан од стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месе-
ци. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о 
озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узи мати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јова-
новић“ Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 026/371-090.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 140. став 1 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр.88/2017 ) за наставника те врсте шко-
ле, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе 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. овог закона, дужност директора 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте школе, за 
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом, 4. држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је у обавези да приложи: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотоко-
пију о положеном стручном испиту (дозволи за рад настав-
ника или стручног сарадника), потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања, уверење о држављан-
ству РС ( не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), лекарско 

уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, није утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са законом, биогра-
фију са кратким кретањем у служби. Кандидати су дужни 
да се представе на посебној седници којој присуствују сви 
запослени када се изјашњавају о свим кандидатима тај-
ним изјашњавањем. Такође је потребно да са Конкурсном 
комисијом обаве интервју. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се достављају у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс за директора школе - не отварај“, 
лично или путем поште на адресу школе: Металуршка 
бб, Смедерево. Рок за подношење пријава 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 теле-
фона: 026/663-999 (секретар) или 026/663-990 (директор).

СОМБОР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ

25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Андрагошки асистент
на одређено време 

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; средња струч-
на спрема прописана чл. 6 Правилника о условима у погле-
ду простора, опреме, наставних средстава и степена и 
врсте стручне спреме наставника и андрагошких асистена-
та за остваривање наставног плана и програма основног 
образовања одраслих; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са полазницима и ученицима; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца или за неко од кривичних дела наведених у чл. 
120 став 12 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; савладан Интегрални програм обуке за ост-
варивање функционалног основног образовања одраслих 
предвиђен Правилником о врсти образовања наставника 
који остварују наставни план и програм функционалног 
основног образовања одраслих, који је донело Минис-
тарство просвете. Уз пријаву кандидати прилажу овере-
не фотокопије докумената: уверење о држављанству, 
диплому о стеченој стручној спреми, доказ о савладаном 
Интегралном програму обуке за остваривање функционал-
ног основног образовања одраслих. Пријаве уз које се не 
доставе сви горенаведени документи ће се сматрати непот-
пуним. Пријаве које се доставе након горенаведеног рока 
ће се сматрати неблаговременим. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана од објављивања у листу „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ПОЛЕТАРАЦ“ РУМА
22400 Рума, Главна 146

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање и то: 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на студијама дру-
гог степена из научне, 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или 
стручног сарадника; дозвола за рад васпитача или стручног 
сарадника; обука и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом; да 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 родоскврњење, за кривично дело примање 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; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Дужност директора установе може да обавља и 
васпитач које уз испуњеност услова из чл. 139 Закона има 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона, високо 
образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), у трајању од три године или вишим образовањем, 
дозволу за рад васпитача или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених са холограмом, оригинал или оверену 
фотокопију решења о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осиђиван за дела из чл. 
139 став 1. тач 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од шест месеци), уверење основног 
и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да није покренут 
кривични поступак (не старије од шест месеци), уверење 
надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од шест месеци), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу или стручном испиту, уверење о положеном 
испиту за директора (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора), ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), ако кандидат поседује, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (само за кандидате на конкурсу који су претходно 
обављали дужност директора установе), доказ о радном 
стажу у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење (може и из досијеа, а кандидат који 
буде изабран ће поднети накнадно пре закључења уго-
вора о међусобним правима и обавезама директора уста-
нове); биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора установе. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају лично, рад-
ним данима од 8.00 до 15.00 часова или поштом на адресу 
установе: Установа за предшколско васпитање и образо-
вање „Полетарац“ Рума, Главна 146, Рума, са назнаком: 
„Конкурс за директора”.

ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31

тел. 022/351-214

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм 
обуке за педагошког асистента, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о стеченој стручној спреми (оверена копија дипломе, 
сертификат издат од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педа-
гошког асистента); уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ да канди-
дат није осуђиван за кривична дела и да му није утврђено 
дискриминаторно понашање у смислу члана 139 став 1 тач-
ка 3 закона о основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уве-
рење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе 
у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које 

Наука и образовање
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нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се у затвореној коверти, на 
адресу школе: ОШ „Слободан Савковић“, Стари Бановци, 
Грчка 31, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за педа-
гошког асистента”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у обзир.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22404 Путинци, Лењинова 3

тел/факс: 022/441-510
e-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка директора са 

функције

УСЛОВИ: наставник физичког васпитања; врста и степен 
стручне спреме: 1) 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, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичког васпитања; дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; професор физичког вас-
питања; дипломирани организатор спортске рекреације; 
професор физичког васпитања; дипломирани кинезитера-
пеут; дипломирани професор физичког васпитања и спор-
та; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије; профе-
сор физичког васпитања и спорта; мастер физичког вас-
питања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; 
професор спорта и физичке културе; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, 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, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси следећа доку-
мента: 1. пријаву са кратком биографијом; 2. испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује 
се оригиналом, односно овереном фотокопијом дипломе о 
звању и степену стручне спреме (не старије од 6 месеци); 
3. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Напомена: Пријављени 
кандидати биће упућени на претходну проверу психофи-
зичких способности, у складу са законом. Доказ о здрав-
ственој способности кандидата подноси се пре закључи-
вања уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на тел. 022/441-510. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: 
Лењинова 3, 22404 Путинци, са назнаком: „За конкурс за 
наставника физичког васпитања“. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16

тел. 022/624-398

Директор 
на период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе 
треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чла-
ном 140 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018), и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање и то: 1) одговарајуће високо образовање 
за васпитача или стручног сарадника стечено на сту-
дијама 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 наука 
или инердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); да има 
најмање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања: 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
васпитача и стручног сарадника и најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања; 3) 
на студијама првог степена - васпитач (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем 
и најмање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 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-
радним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик - језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; 6. да има лиценцу, односно доз-
волу за рад за васпитача, односно стручног сарадника; 
7. да има обуку и положен испит за директора установе. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, 
комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветни-
ка. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у 
предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика (доказ је диплома издата на српском 
језику), уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику - уверење високошколске установе да зна 
српски језик као језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад, уверење односно извод из казнене евиденције 
(уверење из МУП-а) да кандидат 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 међунарадним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од шест месеци), уверење основног 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут кривич-
ни поступак пред основним и вишим судом (не старије од 
шест месеци), уверење надлежног Привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 

шест месеци), биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора предш-
колске установе, доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника, 
уколико га има кандидат; уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора доставити ново лекарско уверење), доказ о поло-
женој обуци за директора, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора (пријава која не буде садр-
жала уверење о положеном испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном, али ће изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора бити дужан да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Предшколска установа 
„Пчелица“ Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 
16, са назнаком: „Конкурс за директора установе“. Сва 
потребна обавештења могу се добити код секретара уста-
нове, на број телефона: 022/624-398.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200

Педагошки асистент
на одређено време до истека школске 

2018/19. године 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан Програм 
обуке за педагошког асистента - да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о стеченој стручној спреми (оверена копија сведочан-
ства о завршеној средњој школи, сертификат Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној 
обуци за педагошког асистента), уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела и да му није 
утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља школа по службеној дужности, а 
лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкур-
са се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног орга-
на неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затво-
реној коверти, на адресу школе: ОШ „Симеон Араницки“, 
Стара Пазова, Бошка Бухе бб, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс за педагошког асистента”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Андрагошки асистент 

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони): да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном 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; да су држављани Републике Србије, да знају 
српски језик и језик на коме се одвија образовно-васпит-

Наука и образовање
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ни рад. Кандидати треба да приложе следеће документе: 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и теехнолошког развоја, биогра-
фију, диплому о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, личну карту 
(очитана или фотокопија), уверење да нису осуђивани за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Лекарско уверење из члана 
139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије 
докумената. Пријаве на конкурс се достављају поштом или 
лично на адресу: ОШ „Небојша Јерковић“, Небојше Јерко-
вића 1, 22421 Буђановци. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за инфор-
мације: 022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

22400 Рума, Главна 177
тел. 022/478-966

Професор енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: на студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или на студијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандсициплинарне студије другог степена које комбинују 
целине или одговарјуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лица са овако стеченим 
образовањем мора да има завршене студије првог степе-
на 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. 

ОСТАЛО: врста образовања у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018) и то: 1. професор енглеског језика: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, 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, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 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 кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
притив човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривчну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минторно понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кратку биографију, оригинал или оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености 
услова достављају се путем поште или лично на адресу: 
ОШ „Змај Јова Јовановић“, Главна 177, 22400 Рума. Бли-
жа обавештења се могу добити од секретара школе на тел. 
022/478-966.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Андрагошки асистент
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положена обуке 
из Интегралног програма обуке за остваривање програ-
ма функционалног основног образовања одраслих, да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др.закон); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима/полазни-
цима, да је држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да познаје српски језик и језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. У поступку избора 
андрагошког асистента прибавља се мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и уз одштампан, попуњен и потписан 
формулар који је обавезан доставља и своју пријаву по кон-
курсу - конкурсној комисији школе и то: диплома о заврше-
ној средњој школи, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење /
сертификат о савладаној обуци за андрагошког асистента, 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања, уверење из полицијске станице да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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, доказ 
да лице има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са полазницима доказује се уверењем надлеж-
ног Дома здравља – службе медицине рада пре закљу-
чивања уговора о раду-доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способности кандидата 
за рад са ученицима у складу са законом. Документацију 
уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документа-
цијом слати препоручено поштом на адресу Основна школа 
„Иво Лола Рибар” Рума, Главна 270 или предати лично у 
секретаријату школе, са назнаком „За конкурс/андрагошки 
асистент - конкурсној комисији школе“, радним данима од 7 
до 13 часова, телефон 022/471-863. 

Педагошки асистент
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одго-
варајући ниво обуке, најмање уводна обука за педагошког 
асистента прописана Правилником о програму обуке за 
педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/2010), да 
испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018-др.закон), да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима, да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, да познаје српски језик и језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад, и ромски језик - када се ради са 
ученицима и породицама из ромске заједнице сходно члану 
141. став 8. и 9. Закона о основама система образовања и 
васпитања, када је то неопходно. У поступку избора педа-
гошког асистента прибавља се мишљење надлежног орга-
на јединице локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан 
формулар који је обавезан доставља и своју пријаву по кон-
курсу – конкурсној комисији школе и то: диплома о заврше-
ној средњој школи, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење /
сертификат  о положеном нивоу обуке за педагошког асис-
тента, доказ о знању ромског језика у складу са законом 
(потврду издаје високошколска установа или национални 
савет ромске националне мањине на основу положеног 
стандардизованог теста који израђује министарство) када 
је то неопходно, доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања, уверење из полицијске ста-
нице да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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. 
Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доказује се уверењем надлеж-
ног дома здравља - службе медицине рада пре закључи-
вања уговора о раду-доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способности кандидата 
за рад са ученицима у складу са законом. Документацију 
уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. 
Неблаговремене , неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документа-
цијом слати препоручено поштом на адресу: Основна шко-
ла „Иво Лола Рибар” Рума, Главна 270, или предати лично 
у секретаријату школе, са назнаком “За конкурс/педагошки 
асистент - конкурсној комисији школе”, радним данима од 7 
до 13 часова, телефон 022/471-863. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/714-052

Васпитач
на одређено време ради замене одсутних 

запослених преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: На основу чл. 154. став 2. и чл. 155. ст. 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) директор Предшкол-
ске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ доноси Одлуку 
о расписивању конкурса за пријем у радни однос 3 васпи-
тача на одређено време - ради замене одсутних запосле-
них преко 60 дана са пуним радним временом. Кандидат 
мора испуњавати следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017), 2) 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 родоск-
врнуће, 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; 
3) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака 1), 2), 
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 
3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу ПУ „Јелица Ста-
нивуковић Шиља“, Цара Лазара 39, Шид или лично у уста-
нови, сваким радним даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све додатне 
информације могу се добити на телефон: 714-052.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014

Педагошки асистент
на одређено време до истека школске 

2018/19. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм 
обуке за педагошког асистента, да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовањаи васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати требају да прило-
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же: доказ о стеченој стручној спреми (оверена копија све-
дочанства о завршеној средњој школи, Сертификат издат 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистен-
та); уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела и да му није утврђено дискриминаторно 
понашање у смислу члана 120. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања прибавља шко-
ла по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу 
или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се у затвореној коверти на адресу шко-
ле: ОШ „Милан Хаџић“, Војка, Карађорђева 1, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс за педагошког асистента”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОШ „23. ОКТОБАР“
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник” РС број 88/2017), и то: да има одговарајуће висо-
кообразовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, 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 заодговарајући 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; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, попропи-
сима који су уређивали високообразовање до 01.09.2005. 
године; да имапсихичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основамасистемаобра-
зовања и васпитања, односно да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело закоје је изречена без 
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и закривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, за пуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, противправног соаобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, безобзирана изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, да има обуку и положен испит за директора 
установе (узећесе у обзир) да није донет подзаконски акт 
о полагањуиспита за директора, али ће изабрани дирек-
тор бити у обавези да положи овај испит у законском року, 
након што министар просвете донесе одговарајући подза-
конски акт. Поред молбе са прегледом кретања у служби са 
биографским подацима и програмом рада директора шко-
ле, кандидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију), 
лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом (из основног суда и привредног 
суда), не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика 
на којима се изводи образовно-васпитни рад у школи уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверен акопија), доказ о положеном струч-
ном испиту или о положеној лиценци за наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију), 
потврда о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стечено годговарајућег образо-
вања, са подацима са пословима и радним задацима које 
је обављао (оригинал или оверена фотокопија). Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, на телефон: 022/381-
846. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају се поштом или лично на адресу школе, 
са назнаком: „Конкурс за директора школе”.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел/факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 44,44% радног времена (18 сати 

недељно)
УСЛОВИ: Сви пријављени кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018- др. закони): да имају одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018- др. закони); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
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 да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да су држављани Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се одвија образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следеће документе: 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију, диплому о стеченом високом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, личну 
картуу (очитана или фотокопија), уверења да нису осуђи-
вани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Лекарско уверење 
из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Потребно је приложити оргинале 
или оверене фотокопије докумената. Пријаве на конкурс 
се достављају поштом или лично на адресу ОШ „Небојша 
Јерковић“, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Телефон за информације 022/447-214. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа: 

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Општа економска теорија 

и политика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен, доктор наука. Кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18 – дру-
ги закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/2 
од 5.4.2018. године, Статута Економског факултета у Субо-
тици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и 
допунама од 6.3.2013. године, 4.6.2015. године, 9.7.2015. 
године, 14.4.2016. године и 12.9.2017. године, Правилника 
о ближим минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3.3.2016. године 
(измене и допуне од 8.9.2016. године, 22.9.2016. године, 
1.12.2016. године и 8.3.2018. године) и Правилника о избо-
ру наставника и сарадника Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изменама и допунама 
од 7.3.2013. године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац – Подаци о канди-
дату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандида-
тима), у штампаној форми и у електронској форми на CD-у 
(Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у 
Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне 
карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити 
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета, односно доказе који поткрепљују наводе из 
Обрасца – Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за 
избор у звање наставника Универзитета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће бити разматране. Факултет неће враћати конкурсну 
документацију кандидатима.

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Квантитативни методи у 

економији
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен, доктор економских наука. Кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/17 
и 27/18 – други закони), Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/2 од 5.4.2018. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. годи-
не, с изменама и допунама од 6.3.2013. године, 4.6.2015. 
године, 9.7.2015. године, 14.4.2016. године и 12.9.2017. 
године, Правилника о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду 
од 3.3.2016. године (измене и допуне од 8.9.2016. године, 
22.9.2016. године, 1.12.2016. године и 8.3.2018. године) и 
Правилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с 
изменама и допунама од 7.3.2013. године и 10.11.2016. 
године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац – Подаци о канди-
дату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандида-
тима) у штампаној форми и у електронској форми на CD-у 
(Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у 
Новом Саду - www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне 
карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити 
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета, односно доказе који поткрепљују наводе из 
Обрасца – Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за 
избор у звање наставника Универзитета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену 
конкурсну документацију кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НОВАК РАДОНИЋ”

24435 Мол, Маршала Тита 82 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да има одговарајуће образовање 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 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 али да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или да 
има високо образовање на основним студијама у трајању 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
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образовање до 10. септембра 2005. године за наставни-
ка врсте школе и подручја рада којој Школа припада, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу за 
наставника, психолога или педагога, одн. положен струч-
ни испит; да има обуку и положен испит за директора 
установе (уколико кандидат нема лиценцу за директора 
дужан је уколико буде изабран, да положи испит за дирек-
тора у року од 2 године од дана ступања на дужност); да 
има најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања и васпитања; да поседује 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 
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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверену фотокопију које није ста-
рије од 6 месеци; оверену фотокопију или препис уверења 
о положеном стручном испиту за наставника или педагога 
или психолога или испиту за лиценцу, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора установе (уко-
лико поседује лиценцу за директора), потврду о радном 
искуству/радном стажу у области образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима- од надлежне службе медицине 
рада издат у претходних 6 месеци; доказ да није подигну-
та оптужница или покренута истрага- уверење надлежног 
суда, доказ о неосуђиваности  и непостојању дискримина-
торног понашања - уверење из МУП-а, доказ да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ -уверење надлежног 
Привредног суда; уверење о држављанству Републике 
Србије оригинал или оверену фотокопију издато у претход-
них 6 месеци; доказ о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад –диплома o средњем, 
вишем или високом образовању на језику на којем остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће  високошколске установе- ориги-
нал или оверену фотокопију, радну и животну биографију 
својеручно потписану ( преглед кретања у служби са био-
графским подацима) -необавезно; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) –оверену фотокопију, доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољаш¬њег 
вредновања-доставља извештај просветног саветника  у 
оригиналу или овереној фотокопији само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора устано¬ве. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса доставити 
са назнаком: “На конкурс за директора школе” на адресу: 
Основна школа „Новак Радонић“, Маршала Тита број 82 
24435 Мол. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс подносе се непо-
средно предајом Школи или предајом Пошти у облику пре-
поручене пошиљке, пре истека рока наведеног у конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Решење о избору и именовању директора доноси Министар 
просвете у року од 30 дана од дана пријема документације, 
о чему ће Школа након добијања решења, без одлагања,  
обавестити сва лица која су се пријавила на конкурс. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
преко телефона: 024/861-516

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Козарачка 2а

Виши стручно технички сарадник за 
студије и студентска питања 

УСЛОВИ: Високо образовање, на основним студијама из 
области друштвено хуманистичких наука у обиму од 180 
бодова, по пропису који одређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године. На студијама у области 
друштвено хуманистичких наука у трајању од три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године,познавање рада на рачунару у основним 
оперативним системима на нивоу довољном за обављање 
послова и задатака из делокруга свог рада. Три године рад-
ног исклуства на истим или сличним пословима. Пробни рад 
6 месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити кратку 

биографију, диполому о завршеној школи, доказ о радном 
искуству. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања 
у средствима јавног ингормисања. Непотпуне и небла-
говремене приспеле пријаве се неће разматрати. 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 Суботи-
ца, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167

Стручни сарадник психолог
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог 

УСЛОВИ: Високо образовање, по члану 139.и 140.Закона 
о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС.
бр.88/2017 и 27/2018 ) и по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“ бр.8/2015, 11/2016, 13/2013, 
13/2016-исп. и 2/2017).

Наставник предметне наставе - физичко 
васпитање, на српском језику

на одређено време до повратка одсутног запосленог 

УСЛОВИ: Високо образовање, по члану 139.и 140.Закона 
о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС.
бр.88/2017 и 27/2018 ) и по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник” бр.8/2015, 11/2016, 13/2013, 
13/2016-исп. и 2/2017 ) 

Наставник предметне наставе - физичко 
васпитање

на мађарском језику, на одређено време до 
повратка одсутног запосленог 

УСЛОВИ:Високо образовање, по члану 139. и 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС.
бр.88/2017 и 27/2018 ) и по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“ Сл. 
гласник РС-Просветни гласник” бр.8/2015, 11/2016, 13/2013, 
13/2016-исп. и 2/2017) . Знање мађарског језика.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог 

УСЛОВИ: Високо образовање, по члану 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 
бр.88/2017 и 27/2018 ) и по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“ Сл. 
гласник РС-Просветни гласник” бр.8/2015, 11/2016, 13/2013, 
13/2016-исп. и 2/2017). 

ОСТАЛО: За наведена радна места потребно је да кандидат 
испуњава услове у складу са 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр.88/2017 
и 27/2018 ) и по Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“ Сл. гласник РС-Про-
светни гласник” бр.8/2015, 11/2016, 13/2013, 13/2016-исп. и 
2/2017 ). Лица која испуњавају услове попуњавају пријемни 
формулар који је објављен на званичној страници Министар-
ства просвете . Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Уз попуњену пријаву подноси се 
оверена фотокопија следеће документације :дипломе о сте-
ченој стручној спреми, доказ о стеченом образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, уверење о држављанству. 
Доказ надлежног МУП- о кривичном некажњавању - да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од накмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Напомена: Лекарско уверење о психичкој,физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима, доноси се приликом 
пријема у радни однос и проверава се у току рада. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Асистент за ужу научну област 
Рачунарско инжењерство

на одређено време од три године, са 15% 
радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је сваки од прет-
ходних студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8) и који показује смисао за наставни рад. Ближи услови 
утврђени су чланом 84. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 – др. закон) и чланом 
37. Статута Високе техничке школе струковних студија у 
Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним претходним студија, доказ о статусту 
студента докторских студија и доказ о просечној оцени на 
сваком од претходних степена студија, списак радова као и 
саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству; 
извод из књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља 
се у МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља се у 
суду). Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити секретаријату школе, на адресу: Висока технич-
ка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, 24000 
Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, треба да испуњава 
и друге услове у складу са чл. 139 став 1 истог Закона, усло-
ве из чл. 122 Закона, које (као документацију) доставља уз 
пријаву на конкурс: 1) да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став (1) и (2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другога степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад, односно 
положен стручни испит за наставника или стручног сарад-
ника; 3) да има обуку и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит); 4) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 6) да није правоснажном судском пресудом 
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, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом 
утврђено, дискриминаторно понашање, што онемогућа-
ва рад у образовању; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Директор школе бира се на ман-
датни период од четири године. Директору школе мирује 
радни однос за време трајања два мандата и има право да 
се врати на послове које је обављао пре именовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора шко-
ле подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању (оверена фотокопија не сме 
бити старија од шест месеци); потврду о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (доз-
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воли за рад); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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 
(не старије од шест месеци); уверење/потврда Привредног 
суда да кандидат није правноснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(нови образац са холограмом); доказ о знању српског језика 
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика, по програму високошколске устано-
ве - оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама директора. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу школе: Шабачка гимназија 
Шабац, 15000 Шабац, Масарикова 13, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“ или лично код секретара. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе, на број теле-
фона: 015/350-286. О резултатима конкурса кандидати ће 
бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења 
о именовању директора школе од стране министра просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.

УЖИЦЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању редовни професор 
за ужу научну област Општа педагогија
УСЛОВИ: научни назив доктора педагошких наука. Општи 
предуслов : кандидати морају да испуњавају општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4. Закона 
о високом образовању и чл. 124е. ст. 1. Статута Универзи-
тета у Крагујевцу и чл. 92б Статута Педагошког факултета 
у Ужицу. Кандидати уз пријаву достављају: биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; потврду надлежног органа ( Полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чл. 
72.ст .4. Закона о високом образовању и чл. 124 е.ст. 1. 
Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; оверене фотокопије диплома или уверења о 
претходно завршеним нивоима студија; списак стручних 
и научних публикација; друге доказе којима се доказује 
испуњење прописаних услова. Конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати 
су обавезни да доставе и у електронској форми (на CD). 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документима са назнаком 
„За конкурс“, доставити на адресу: Педагошки факултет у 
Ужицу, Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

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 основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018- др. закон), и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника у основној школи, за 
педагога и психолога, 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 другог 
степена које комбинују целеине и одговарајуће научне, 
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 про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, - да има дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника (лиценцу), односно положен стручни 
испит, да има обуку и положен испит за директора шко-
ле (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 усло-
вим прописаним законом, да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
треба да приложи: биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и прдлогом програма рада директора шко-
ле, оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверен препис/ овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; 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 оригинал) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима- не старије од 6 
месеци; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима конкурса (оригинал) 
- не старије од 6 месеци; уверење суда да против њега није 
покренут кривични поступак (оригинал) - не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству оригинал, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених оригинал, доказ 
о познавању српског језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику у виду доказа 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варјуће високошколске установе; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања дужан је да достави кандидат који је претход-
но обављао дужност директора школе. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/wp-цontent/uploads/2015/08/- фор-
мулар за пријаву на конкурс), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
лично или поштом у претходно наведеном року на адре-
су школе: Прва основна школа „Краља Петра II“, Ужице, 
Димитрија Туцовића 171, у затвореној коверти, са назна-
ком: „Конкурс за директора“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 
031/513-467.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИЋИЋ” 

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Наставник теоријске и практичне 
наставе ветеринарске групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр 24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14 И 13/17), кандидати 
пријављени за радно место наставника треба да испуњавају 
и услове из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18). 
Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС “Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
10/2016, 2/2017 и 13/2018). Обавезно образовање кандида-
та је и образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова, у складу са 
чланом 142. став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр 88/2017 и 27/18). Наведе-
но 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 испи-
та за лиценцу. Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе/ уверења о стече-
ном образовању, уверење о образовању из педагошких, пси-
холошких и методичких дисциплина ( ако је кандидат сте-
као ову врсту образовања након дипломирања), уверење о 
неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, кратку биографију - CV. Документација 
се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа 
кандидатима. Пријавни формулар се преузима на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Пријаве на конкурс подносе се у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18), на адресу: Пољопривредна школа 
са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега, Болничка 2, 31210 
Пожега (са назнаком: „За конкурс“). Ближе информације 
могу се добити путем телефона: 031/3816-478.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
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ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148 

тел. 031/3512-694
e-mail: ssmedskouzi1@gmail.com

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 
29.08.2018. године за радно место: професор 
српског језика, на одређено време до 18 месе-
ци, поништава се у целости. Конкурс је објављен 
услед техничке грешке. 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВИХ СТУДИЈА 
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање предавача за уже 
научне области Електротехничко 

инжењерство и Рачунарско 
инжењерство и информатика

на период од пет година

УСЛОВИ: Стечено високо образовање са стручним нази-
вом дипломирани инжењер електротехнике или мастер 
инжењер електотехнике и назив специјалисте академ-
ских студија из уже области, објављени стручни и науч-
ни радови из области за које се бира, најмање пет рефе-
ренци, способност за наставни рад и педагошко искуство 
у високом образовању. Кандидати уз пријаву на кон-
курс подносе биографију, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету и академској специјализацији, 
списак научних и стручних радова, доказ о педагош-
ком искуству. Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилником 
организацији послова о систематизацији радних места 
и Правилником о избору у звање наставника и сарад-
ника. Пријаву на конкурс, биографију и списак објавље-
них радова доставити на CD- у уређено у MS Word-у и у 
штампаној форми.

Наставник у звање наставника 
страног језика, за ужу научну област 
Филолошке науке (енглески језик)

на период од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање првог степена из 
области за коју се бира, објављени стручни радови, однос-
но пет референци из области за коју се бира и способност 
за наставни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подно-
се биографију, оверену фотокопију диплома о стеченом 
образовању, списак стручних радова, доказ о способности 
за наставни рад и доказ о неосуђиваности у смислу чла-
на 83 Статута школе. Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, Статутом школе, Правилником 
организацији и систематизацији послова и Правилником о 
избору у звање наставника и сарадника школе. Пријаву на 
конкурс, биографију и списак објављених радова доставити 
на CD- у, уређено у MS Word-у и у штампаној форми.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Трг 
Светог Саве 34, Ужице.

ВАЉЕВО        

ОШ “ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Котешица, на 

одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: На основу чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 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 правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. 
став 1. зачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије.

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Јошева, на 

одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат треба да има обра-
зовање стечено на студијама другог степена мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. 
зачка 3 ЗОС-а; држављанство Републике Србије.

Педагошки асистент
за рад у матичној школи у Бранковини, на 

одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме предвиђен систематиза-
цијом радних места у основном образовању, са завршеном 
обавезном уводном обуком за педагошког асистента при 
Министарству просвете. Кандидати треба да испуњавају и 
остале услове, сходно члану 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Педагошки асистент
на одређено време до краја васпитне 

2018/2019. године (31.08.2019)

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну спрему; 
завршен програм обуке за педагошког асистента - девет 
модула у трајању од 196 часова (36 ЕСПБ); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 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 и 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 утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, прило-
жити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверену копију сертификата о завршен програм обуке за 
педагошког асистента; извод из матичне књиге рођених/
венчаних (нови образац - оригинал или оверена копија); 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности - уверење (не старије од 6 месеци); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење изабра-
ни кандидат доставља пре закључивања уговора о раду). 
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандаризованих поступака. Пријаву са 
комплетном документацијом доставити лично или поштом 
на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ 
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ,

ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у звање редовног професора 
за уже стручне области Грађанско право 

и Јавно право
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018) 
и Статута Факултета. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
17501 Врање, Партизанска 12

тел. 017/400-835

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122 ст.1 ст 2 и ст 5, 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18): 1. да има 
одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, 
педагога или психолога школе стечено на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то студије 
другог степена из научне, 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 7. да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да има положен испит за дирек-
тора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис/оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/овере-
ну фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 годи-
на рада у области образовања (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења да 
кандидат није осуђиван паравоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао 
функцију директора школе и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољног вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); пријаву на конкурс са радном биографијом, пре-
гледом кретања у служби и стручним усавршавањем; план 
и програм рада директора школе. Доказ о знању српског 
језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора дужан је да 
га 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 дос-
тавља лично или поштом на адресу школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, лич-
но или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе, радним даном од 9 
до 13 часова, путем телефона: 017/400-835. 

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17526 Доњи Стајевац

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане у чл. 139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о 
основама система васпитања и образовања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018), у даљем тексту: Закон. За дирек-
тора школе може да буде изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групе премета; 2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама у трајању 
од 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за нставника ове врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен ипит за директора дужан је да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужности) и најмање 
осам година рада у установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 добра заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у скаду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држевљанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног испектора), као доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора и оцену спољашног вредновања. 
Изузетно, ако се на конкурсу не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућем образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 10 година рада 
у установи на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оверен препис уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволу за рад); доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (пријава се неће сматрати непотпуном ако кан-
дидат нема положен испит за директора, али ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора 
у року који предвиђа закон); потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог образовања (не старије од 6 месе-
ци), односно за лице које испуњава услове из члана 122 
става 6 Закона - потврду да има најмање 10 година рад-
ног искуства у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог образовања; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
оквирни план и програм рада директора школе за време 
трајања мандата од 4 године, као и остала документа која 
могу послужити као доказ о стручним и организаторским 
способностима; доказ о резултату стручно-педагошког 
назора кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одго-

варајуће образовање није стечено на том језику; пријемни 
формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу шко-
ле, у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор 
директора школе“, лично или поштом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се доби-
ти од секретара школе, радним даном од 14 часова, на број 
телефона: 063/8772-663.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
17510 Владичин Хан, Јелашница бб

тел. 017/476-250

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, тј. до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
има најмање средњу стручну спрему, да познаје ромски 
језик (било који дијалекат), да има искуства у раду са децом 
из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом, да 
је завршио обавезну уводну обуку за педагошког асистен-
та у организацији Министарства просвете; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеци, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, 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, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандитат 
треба да приложи доказе о испуњености услова из тачака 
1) и 4), тј. оверену копију дипломе и уверење о држављан-
ству. Доказ о испуњености услова из тачке 2) подноси се пре 
закључивања уговора о раду, а доказ из тачке 3) прибавља 
школа. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 017/476-250. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6

тел: 017/815-250

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има стечено средње образо-
вање; 2. обуку за педагошког асистента (завршен пропи-
сани програм обуке за рад са децом и ученицима ромске 
националне мањине, односно завршен програм обуке 
за педагошке асистенте, девет модула у трајању од 196 
часова (36 ЕСПБ) у складу са Правилником о програму 
обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, 11/2010); 3. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду); 4. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће; за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело 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 дискрими-
наторно понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2. сертификат Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја о поло-
женом нивоу обуке за педагошке асистенте; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); 4. извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
5. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику; 6. 
уверење о неосуђиваности и о непостојању дискрими-

наторног понашања (не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и са одштампаним формуларом достављају 
горенаведену документацију. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима који врши 
Национална служба за послове запошљавања приме-
ном стардандизованих поступка. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Основне школе „Јован 
Јовановић Змај“, Сурдулица, Дринске дивизије 6. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узе-
ти у разматрање, као и фотокопије документа која нису 
оверена од стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске упреве, суда). Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе од 9.00 
до 14.00 часова, на телефон: 017/815-250.

ВРШАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“. бр. 88/2017), односно лице које је стекло одговарајуће 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, и то: 1). студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарујући пред-
мет, односно групу предмета; 2). студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарујуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 3). 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) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: 1. биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и прегледом програма 
рада школе, 2. доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање (оригинал или оверену копију дипломе), 3. 
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или 
оверену копију), 3. доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; у том случају кандидат 
доставља писани доказ да је положио српски језик по 
програму високошколске установе, оригинал или овере-
ну копију), 5. потврду о радном стажу - најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); 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 васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 за 
наставника те врсте школе и најмање 10 година рада у 
установи; 6. доказ 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела давање и примање 
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 санкицију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старија 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 7. 
доказ да против кандидата није покренута оптужница 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) - потврда/уверење из надлежног суда 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), 8. доказ да је држављанин Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци), 9. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
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или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), 10. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља кандидат 
пре закључивања уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија), 11. доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе (оригинал или оверена фотокопија) 
- пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испи-
ту за директора школе неће се сматрати непотпуном, јер 
програм обуке за директора и правилник о полагању 
испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у законском року, 12. 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
школе дужан је да достави доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Одредбом члана 55 став 2 Статута школе утврђено 
је да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана 
његовог објављивања. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пре-
бивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адре-
са електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, на 
адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“, Жарка Зрењани-
на 79, 26333 Павлиш. Школа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефо-
на: 013/2891-130. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник биологије
на одређено време, са 10% радног времена, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018 ), односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање 1) на студијама другог степе-
на ( мастер акадамске 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) 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; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који 
је уређивао високо бразовање до 10.септембра 2005. 
године и да је: професор биологије, дипломирани био-
лог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, про-
фесор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер 
заштите животне средине, дипломирани биолог - еко-
лог, дипломирани професор биологије и хемије, профе-
сор биологије - географије, професор биологије - хемије, 
професор биологије - физике, професор биологије - 
информатике, професор биологије - математике, дипло-
мирани професор биологије - мастер, дипломирани био-
лог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије биологије. Оба-
везно образовање лица из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бододва. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе 
наведених дисциплина. 1) Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
2) 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-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело 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; 3) има држављанство Републике Србије, 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у оригиналу 
или овереном препису/фотокопији следећу документацију: 
1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне књиге 
рођених; 3) уверење о држављанству не старије од шест 
месеци; 4) диплому или Уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; 5) лица која су стекла академско звање мас-
тер у обавези су да доставе и уверење или диплому о прет-
ходно завршеним основним академским студијама биоло-
гије; 6) доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту односно о положеном испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из тачке 6) обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
7) 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; 8) доказ о неосуђи-
ваности, не старији од шест месеци (Уверење од МУП-а). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собностима за рад са децом и ученицима ( лекарско уве-
рење ) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија коју именује директор утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од истека рока за пријем пријава и кандидате 
који су изабрани у ужи избор упућује у року од осам дана 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. О 
датуму провере психофизичких способности кандидати ће 
бити благовремено обавештени од стране школе. Конкур-
сна 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, обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремен и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секретар 
школе, телефон:013/830-721. Пријаве на конкурс са пријав-
ним формуларом и траженом документацијом могу се под-
нети лично или поштом на адресу: ОШ „Младост“ , Омла-
дински трг бб, 26300 Вршац.

ЗАЈЕЧАР

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Скопљанска бб

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има студије другог степена 
и стечен одговарајући назив мастер васпитач, са којим 
може да изводи васпитни рад у дому ученика средњих 
школа; студије другог степена и стечен одговарајући 
стручни назив, односно академски назив; основне сту-
дије на факултету у трајању од најмање четири годи-
не, чији је стручни назив у погледу права изједначен 
са академским називом мастер; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
сходно образовању које мора да има васпитач у средњој 
школи са домом ученика; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 

најмање шест месеци и за које није у складу са зако-
ном , утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
на оглас кандидат подноси: уверење о држављанству, 
диплому о стручној спреми (оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођенних/венчаних, лекарско уве-
рење и потврду да није осуђиван. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Одлука 
о избору кандидата донеће се у законском року од дана 
истека рока за подношење пријаве. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпу-
ном документацијом доставити на адресу: Дом ученика 
средњих школа у Зајечару, Скопљанска бб, 19000 Заје-
чар, тел. 019/430-915.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), и 
то: да има високо образовање стечено 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; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за која 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 утврђено дискриминаторно пона-
шање, у смислу члана 139 став 1. тачка 3 Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране МУП-а РС, не 
старији од 30 дана); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење, не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кан-
дидати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених (на 
обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или ориги-
нал) и краћу радну биографију. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима. Бла-
говременом 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 прије-
ма 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 потпуном пријавом сматра 
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пријава која у прилогу садржи документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препору-
ченом поштом, на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње 
Љубице 5, 19000 Зајечар, са назнаком: „За конкурсну 
комисију“. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 019/422-564.

Наставник рачунарства и информатике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), и 
то: да има високо образовање стечено 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; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за која 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 утврђено дискриминаторно пона-
шање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од 
30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке 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, уве-
рење или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и остала докумен-
та од значаја за одлучивање, и то извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија 
или оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кандида-
тима. 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 потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом 
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом, 
на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000 
Зајечар, са назнаком: „За конкурсну комисију“. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити телефоном на број: 
019/422-564.

Наставник математике
са 33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - даље: 
Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), и то: да 
има високо образовање стечено на студијама другог степе-
на - 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 науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, уз завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, као и високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела за која 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 њега није утврђено дискриминаторно понашање, у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење, не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, и то извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу, 
фотокопија или оригинал) и краћу радну биографију. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. 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 потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом 
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом, 
на адресу: Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, 19000 
Зајечар, са назнаком: „За конкурсну комисију“. Информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/422-
564.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не у члану 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање: IV 
степен стручне спреме, завршен програм обуке за педа-
гошког асистента; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 доба-
ра 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 срп-
ски језик и ромски језик (у складу са чланом 139 став 1 
тачка 4) Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Докази о испуњености услова из тачака 1, 3 и 4 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије и друге дока-
зе (у оригиналу или оверене копије): доказ о стручној 
спреми; доказ да кандидат има завршену обуку за педа-
гошког асистента (сертификат издат од стране минис-
тарства надлежног за послове образовања); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; очитану личну карту (или 
фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број 
телефона. Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс за радно место педагошког 
асистента“ или донети лично код секретара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање – IV степен струч-
не спреме; познавање ромског језика; завршена увод-
на обука за педагошког асистента; да има психичку , 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеци као и за кривична дела насиља у 
породици , одузимање малолетног лица , запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де , против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом ,без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није , 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно обра-
зови рад. Уз пријаву и биографију кандидати су дужни 
да доставе оверене преписе и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента; уверење о 
држављанству ( не старије од 6 месеци ); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење- потврду о неосуђиваности 
( да није старија од 6 месеци).Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора 
о раду а доказ да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у 
случају да је одговарајуће образовање стечено ван тери-
торије Републике Србије. Рок за пријављивање кандида-
та на оглас је осам дана од дана објављивања конкурса 
у листу Послови. Пријаве са потребном документацијом 
доставити :Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар, 
Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Оглас објављен 01.08.2018. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место библиоте-
кар. У осталом делу оглас је непромењен.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-840

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе или стручног сарадника: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена, које комби-
нују целине или одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из подтачке (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) дозвола за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника; 3) обука 
и положен испит за директора установе; изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност; 4) најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 5) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; 6) да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкицју, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 7) држављанство Републике Србије; 
8) знање српског језика - кандидат, наставник разредне 
наставе, мора имати стечено одговарајуће образовање 
на српском језику или положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе; кандидат, наставник или стручни сарадник, 
мора имати стечено средње, више или високо образо-
вање на српском језику или положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; 9) за лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника школе, за педагога, психо-
лога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит директора установе и најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
а за лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 3 Закона, за наставника школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу следећу документацију: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о 
поседовању лиценце за рад - оверена фотокопија; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
- оригинал; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 
3 Закона (уверење из СУП-а, суда и Привредног суда); 

уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
МКР за кандидате који су променили презиме односно 
име после издавања дипломе; доказ о познавању језика, 
у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно 
обављао дужност директора школе, биографија са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Горенаведену документацију је 
потребно доставити у 3 примерка (један примерак чине 
оригинали или фотокопије наведене документације 
коју је оверио јавни бележник и још се у два пример-
ка достављају обичне фотокопије оверених примера-
ка). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Својеручно потписане прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу 
школе: ОШ „Никола Тесла“, 23216 Банатско Карађорђе-
во, Солунских добровољаца 19, са назнаком „Конкурс 
за избор директора“. Информације на број телефона: 
023/835-840.

ОШ „2. ОКТОБАР”
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 10% норме 

часова, на српском језику

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: 
дипломирани хемичар, професор хемије, професор 
хемије и физике, професор хемије и биологије, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар 
за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, 
дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, 
професор биологије и хемије, професор физике и хемије 
за основну школу, дипломирани професор биологије и 
хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипло-
мирани професор хемије - мастер, професор физике 
- хемије, професор географије - хемије, професор био-
логије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мас-
тер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломи-
рани физичар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, 
мастер физикохемичар; 2. лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад. (проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва) 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело 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 дискри-
минаторно понашање, 4. да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс је потребно поднети сле-
дећа документа: 1. кратку биографију, 2. диплому о сте-
ченом образовању, 3. држављанство РС, не старије од 
6 месеци, 4. извод из казнене евиденције МУП-а РС ПУ 
Зрењанин. Уколико се на овај конкурс подносе фотоко-
пије докумената, оне морују бити оверене. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве слати на адресу: ОШ „2. 
октобар”, Марка Орешковића 48, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има завршено средње образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 
добра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и познавање ромског језика, 6) серти-
фикат о завршеном уводном моделу (обуци) за педа-
гошког асистента у складу са Правилником о програму 
обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву канди-
дат прилаже следећу документацију (у оригиналу или 
оверене фотокопије): 1. кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са 
одштампаним пријавним формуларом установи тре-
ба да достави и: 2. оверен препис дипломе о струч-
ној спреми, 3. извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), 5. уверење надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван за напред наведена 
кривична дела. Лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са кратком биографијом и потребном документацијом 
доставити на следећу адресу: Предшколска установа 
„Пава Сударски“, Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање.

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
поседује одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најамање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовањедо 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; изузет-
но, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; послове васпи-
тача у предшколској установи може да обавља лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године, вишим образо-
вањем, односно са договарајућим средњим обра-
зовањем, у складу са посебним законом; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добра 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 
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зна српски језик и језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. Уз пријаву кандидат прилаже сле-
дећу документацију (у оригиналу или оверену фото-
копију): 1. кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом установи треба да достави и: 
2. оверен препис дипломе о стручној спреми, 3. извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци), 4. уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), 5. уверење надлежне полицијске управе 
да није осуђиван за напред наведена кривична дела. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са кратком био-
графијом и потребном документацијом доставити на 
следећу адресу: Предшколска установа „Пава Судар-
ски”, Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 8 дана од 
дана објављивања  у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са при-
ложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети 
у разматрање.

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 („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и у чла-
ну 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 2. степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) 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 (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, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142. став 1. Закона. Послове наставника, 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: 
1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове 
за наставника, васпитача и стручног сарадника са рад-
ним стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које 
је засновало радни однос на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи), 4. сарадник у предшкол-
ској установи ( ако има образовање из члана 142 Закона), 
5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања и вас-
питања могу да изводе лица, и то: 1) професор одгова-
рајућег страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) 
дипломирани филолог, односно професор језика и књи-
жевности, 4) дипломирани школски педагог или школ-
ски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани 
психолог, тачке 6)-8) (брисане), 9) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у основној шко-
ли, а које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психологије, као 
и методике наставе, 10) професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност, 11) мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик), 12) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик). Предност за извођење наставе из стра-
ног језика у првом циклусу основног образовања и вас-
питања из става 2. овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно мастер филолог 

(одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно мастер учитељ, 
односно дипломирани учитељ-мастер, односно профе-
сор разредне наставе, мастер професор или професор 
у предметној настави и наставник у предеметној настави 
са положеним испитом Б2. 2. Да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 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 
понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик (језик на коме се остварује обра-
зовно 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 методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија 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 програ-
му одговарајуће високошколске установе (диплома/уве-
рење издато на српском језику која се приложи као доказ 
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика 
под тачком 5). Лекарско уверење (оригинал или овере-
ну фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. 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 при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа 
за наставника немачког језика. Пријаве слати на адресу 
школе: Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назна-
ком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене 
и потпуне пријаве. За све додатне информације обрати-
ти се директору школе на телефон 023/875-017.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН” 

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

1. Наставник у звање редовног 
профеора за ужу научну област 

Информационе технологије
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области примење-
не рачунарске науке и информатике. У звање редовног 
професора може бити изабрано лице које испуња-
ва услове из члана 74. Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” 
Зрењанин. Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и саме радове), подносе се Факултету у року од 
8 од дана објављивања у листу „Послови”, на адресу: 
Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре 
Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“, контакт теле-
фон: 023/550-501.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



У просторијама Скупштине града Чачка, градоначелник Ми-
лун Тодоровић је уручио одлуке о додели субвенција за самоза-
пошљавање незапосленим лицима пријављеним на евиденцију 
НСЗ у Чачку. Одлуке су донете као резултат потписаног спора-
зума између НСЗ Филијале Чачак и локалне самоуправе града 
Чачка о суфинансирању програма за самозапошљавање у 2018. 
години. Укупна вредност споразума је 16,4 милиона динара, од 
чега је издвојено 7,4 милиона динара од стране државе и 9 мили-
она динара из буџета Чачка.

„Прилику да своју будућу каријеру остваре као предузетници 
имаће 84 лица. Надам се да ће већи број вас већ следеће године 
размишљати о проширењу делатности отварањем нових радних 
места, чиме ће значај ових подстицаја бити вишеструк за нашу 
локалну средину“, истакао је директор Филијале Чачак НСЗ Саша 
Обрадовић.

Једна од незапослених којој је одобрена субвенција је и Раја Бе-
лопавловић. „Овај новац ми је веома значајна подршка за почетак 
посла. Планирам да отворим шивару. Дуго сам тај посао радила код других послодаваца и сада сам одлучила да сама кренем у предузетничке воде. 
Надам се да ћу имати могућност да проширим посао и да већ следеће године користим подстицајна средства државе и града приликом запошља-
вања будућих радника“, каже Раја.

Осим конфекцијске делатности, корисници субвенција планирају да покрену производњу торти и колача, израду кошница, репарацију и 
израду намештаја, да пружају услуге у области графичког дизајна, као и консултантске услуге у области пољопривреде, отвараће адвокатске 
канцеларије, стоматолошке ординације и др.

Средства у износу од по 220.000 динара добила су 4 незапослена лица у категорији особа са инвалидитетом, потом је 9 лица у статусу 
вишкова запослених добило по 200.000 динара, док је субвенцију у износу од по 180.000 динара добило 71 лице из осталих теже запошљивих 
категорија незапослених.

Мобилни тим Филијале Панчево НСЗ је у склопу пилот услуге „Каравани запошљавања“ прошле недеље посетио Баваниште. У просторији 
месне заједнице заинтересованим лицима су пружене све потребне информације о услугама НСЗ, а у складу са Националним акционим пла-
ном запошљавања за 2018. годину приоритет су имала теже запошљива лица, пре свега Роми.

Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, као један од приоритета политике запошљавања предвиђено је подсти-
цање запошљавања и укључивање теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања. 
Посебна пажња се односи на интензивирање активности усмерених ка повећању мотивације за укључивање на тржиште рада приоритетно 
Рома. У складу са тим, мобилни тим Филијале Панчево НСЗ је пружио информације припадницима ромске националности о свим услугама 
које пружа наша кућа, а њих педесетак је показало интересовање и посетило месну заједницу.

Поред чланова мобилног тима, Баваниште је посетила и Пава Новаков Чабриловски, координаторка за ромска питања Градске управе 
Панчево и председница Савета за интеграцију Рома Владе АП Војводине, а присутне је поздравио и председник Месне заједнице Баваниште 

Жика Крстић. Пава Чабриловски је истакла велики значај комуникације са 
свим институцијама, па и са Националном службом за запошљавање, са 
којом, како наводи, има веома добру сарадњу.

У граду Панчеву функционише и мобилни тим који се бави проблема-
тиком Рома, а чине га педагошки асистент, здравствена медијаторка и по 
један представник Националне службе за запошљавање и Центра за социјал-
ни рад, на челу са председницом Павом Чабриловски. Тим, који је претход-
них година био подржан од стране ОЕБС-а, активан је у свом раду, обилази 
ромска насеља и покушава да на сваки начин помогне Ромима у решавању 
свакодневних проблема.

Мобилни тим филијале НСЗ упознао је заинтересована лица са циље-
вима мере „Каравани запошљавања“, која се спроводи уз финансирање ЕУ, 
а то су пријава на евиденцију незапослених као и пружање свих потребних 
информација о мерама финансијске и нефинансијске подршке, обукама за 
тржиште рада, правима из осигурања за случај незапослености и осталим 
услугама које пружа НСЗ.

Мобилни тим Филијале Панчево НСЗ ускоро ће организовати одлазак у 
Ковачицу. 
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НОВИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПОДРШКА РОМИМА НА ТРЖИШТУ РАДА

„Надам се да ће већи број вас већ следеће године размишљати о проширењу делатности 
отварањем нових радних места, чиме ће значај ових подстицаја бити вишеструк за 
нашу локалну средину“, истакао је директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић

Један од приоритета политике запошљавања је подршка теже запошљивим лицима. 
Посебна пажња се односи на интензивирање активности усмерених ка повећању 

мотивације Рома да се укључе на тржиште рада

Додељене субвенције за самозапошљавање у Чачку 

„Караван запошљавања“ у посети Баваништу

Ивана Мучибабић

Ана Дојчиловић
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Министар Зоран Ђорђевић апеловао је на инспекторе за рад да буду још ригорознији и „бруталнији“ према послодавцима који имају рад-
нике на црно. Он је додао да ће на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања убудуће бити истакнути спискови 
фирми које нису поштовале закон, како би ти послодавци били на стубу срама, јер је то што раде против интереса грађана.

„Од инспектора тражим да од сада па убудуће имају не само нулту толеранцију, већ да буду много бруталнији у кажњавању“, рекао је Ђорђе-
вић на састанку у Београду којем су присуствовали инспектори из главног града и начелници управа из Србије. Ђорђевић је нагласио да инспек-
тори треба да пруже 110 одсто својих могућности, да реагују на злоупотребе и ван радног времена, а заузврат ће најбољи бити награђивани.

Министар је изразио забринутост што су инспектори у најављеној ванредној инспекцији открили пет радника који су радили на црно у 
Београду. Стеван Ђуровић, в.д. Инспектората за рад казао је да су паралено с том акцијом инспектори били у контроли на четири београдске 

општине и да су том приликом открили још 56 радника који су 
нелегално ангажовани и пет нерегистрованих компанија. Он је 
изнео податак да је од марта, када је почела реализација пројек-
та „Реци не раду на црно“, откривено 3.200 људи који су радили 
без уговора, 153 нерегистрована субјекта, као и 769 фантомских 
фирми, које послују без неопходних дозвола.

„На градилиштима су од почетка године страдала 24 радни-
ка, а скоро сваки трећи радио је на црно. У контроли градилишта, 
која је била у јулу ове године, инспектори су открили 368 људи 
који су радили на црно“, рекао је Ђуровић. Он је додао да је рад 
инспектора под лупом и да не смеју да дозволе пропусте у раду. 

Рад инспектора је похваљен и наведени подаци показују да 
је у првих осам месеци ове године поднето 103 одсто више захте-
ва за прекршајни поступак, да је забележно 2.500 људи мање који 
раде на црно, а да је поднето 30 више пријава против нерегистро-
ваних субјеката, упркос чињеници да на једног инспектора до-
лази 1.655 привредних субјеката.

Извоз компјутерских услуга у првих пет месеци ове године већи је за 40 одсто него у истом периоду прошле године, подаци су Народне 
банке Србије. После десет година забележен је скок у оснивању предузећа која се баве трговином услуга из области програмирања.

Ако негде у свету на андроиду гледате видео-клип, знајте да је софтверска подршка за то урађена у Србији. Смислили смо и плаћање 
преко Вајбера, а српска памет заслужна је и што Колорадо има јединствено електронско гласање. Огромно тржиште и зараду доноси српска 
игрица „Топ елевен“, коју у сваком тренутку у свету игра 150 милиона људи. 

„Извозе се компјутерски програми и мобилне апликације, рецимо да се у Србији развијају тимови у којима су програмери, дизајнери, 
маркетинг стручњаци и други који креирају компјутерске програме које људи широм света користе“, каже Зоја Кукић из Иницијативе „Диги-
тална Србија“.

Директор Канцеларије за иновационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић каже да се већ сад процењује да ћемо ове 
године имати извоз који ће превазићи милијарду и 200 милиона, што је стопа раста од скоро 30 одсто.

Скок ИТ тржишта и то што закључно са јулом ове године имамо 263 нове фирме и скоро 2.000 предузетника у овој области, сигнал је 
Привредној комори Србије.

„Ове године највише их је у области програмирања. И једна и друга чињеница говоре да се заиста нешто помера када је у питању оно 
што Србија има, а то су људски ресурси, људски капитал за нове индустрије, за нову технологију, за компјутерске услуге“, каже председник 
Привредне коморе Србије Марко Чадеж.

Програмери из Србије све су цењенији. 
„Овде бих истакао блок чејн техологију која се све више примењује у свету. Подаци показују да смо по броју и по квалитету програмера у овом 

сегменту раме уз раме са другим земљама“, истиче директор Канцеларије за иновационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић.
„У Србији је настао и програм који помаже адвокатима да боље евидентирају своје случајеве, да боље раде тимски“, додаје Зоја Кукић.
Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије повезује мала и средња предузећа са ИТ стручњацима, јер прогнозира 

да ће у дигитализацију морати да закораче сви - од пекара до индустријских гиганата. 
„Комора покушава да не буде само место на коме ћемо за неког производити кодове или програмирати решење које се налази у Ирској, 

Америци, Москви или било где, већ гледамо како да направимо наша решења, наше производе комплетиране који онда имају много већу 
вредност“, истиче Чадеж.

За пет година у Србији се утростручио број ИТ компанија. Имамо свега 45 хиљада ИТ стручњака. Држава верује да ће увођењем инфор-
матике у основну школу, обукама и већим бројем студената ухватити корак са потребама и светом.

На сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања убудуће ће 
бити истакнути спискови фирми које нису поштовале закон, како би ти послодавци

били на стубу срама, јер је то што раде против интереса грађана

НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА
Ригорозна контрола рада на црно

Програмери из Србије све цењенији

Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Србије повезује мала и 
средња предузећа са ИТ стручњацима, јер прогнозира да ће у дигитализацију морати 

да закораче сви - од пекара до индустријских гиганата

ИЗВОЗ ИТ УСЛУГА РАПИДНО РАСТЕ

Извор: Бета

Извор: РТС
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Недавно је представљен пројекат „Дигитална трансформација 
у Србији“, који финансирају Влада Републике Србије и Вла-
да Уједињеног Краљевства кроз Фонд за добру управу (Good 
Governance Fund), а спроводи Програм Уједињених нација за 

развој (УНДП). Влада Републике Србије учествује у пројекту са више 
од 3,2 милиона евра, док је Влада Велике Британије донирала 2,1 ми-
лиона евра за унапређење еУправе у Србији. Пројекат су представили 
директор Канцеларије за информационе технологије и електронску 
управу Михаило Јовановић и британски амбасадор Денис Киф.

„Пројекат ‚Дигитална трансформација у Србији‘ један је од првих 
који је прошле године иницирала Канцеларија за информационе тех-
нологије и електронску управу, са циљем развоја еУправе и ИТ пре-
дузетништва. Резултати овог пројекта већ се огледају у спровођењу 
два круга преквалификација за укупно 800 полазника. Из првог кру-
га од 100 полазника већ 30% раде као програмери, а из другог кру-
га за 700 полазника у току је пракса након завршетка обуке, али се 
већ 50 њих запослило на програмерским пословима. Најзад, од сеп-
тембра покрећемо и трећи круг преквалификација за 500 полазника 
који су у статусу запослених. Такође, резултат овог пројекта огледа 
се у помоћи домаћим компанијама за довођење страних стручња-
ка за развој иновативних производа и раст ИТ стартапова. Фонд за 
добру управу британске владе препознао је значај ове иницијативе 
Владе Републике Србије и донирао 2,1 милион евра додатних сред-
става за дигиталну трансформацију у Републици Србији у различи-
тим сегментима – почев од стратегије развоја еУправе, преко развоја 
инфраструктуре еУправе, до нових електронских услуга за грађане, 
привреду и државу. У том смислу, захваљујемо се Фонду за добру уп-
раву и Амбасади Велике Британије на значајној финансијској помоћи 
у реализацији овог пројекта“, изјавио је Михаило Јовановић, директор 
Канцеларије за ИТ и еУправу.

Он је додао да је у оквиру овог пројекта прва конкретна активност, 
финансирана из подршке Фонда за добру управу, набавка консултант-

ских услуга за стратегију развоја и концепт секундарног Државног 
дата центра, који ће бити изграђен у Крагујевцу, а који је Влада Репу-
блике Србије прогласила за пројекат од значаја за Републику Србију.

„Овом донацијом од 2,1 милион евра за пројекат ‚Дигитална 
трансформација у Србији‘, као и осталим донацијама које смо дали за 
унапређење еУправе, у укупној вредности од 5,2 милиона евра, бри-
танска Влада постаје највећи међународни донатор у области еУпра-
ве у Србији“, рекао је амбасадор Киф и додао да је Британија спремна 
да подржи Србију у њеним реформским приоритетима, у циљу ства-
рања ефикасније и транспарентније јавне управе. Амбасадор Киф је 
као добре примере сарадње у области еУправе, навео сервис „Бебо, 
добро дошла на свет“ и пројекат отворених података.

Пројекат „Дигитална трансформација у Србији” трајаће наред-
не три године и подељен је у пет сегмената. Прва три сегмента, које 
финансира Велика Британија из Фонда за добру управу, обухватају 
подршку Канцеларији за ИТ и еУправу у:

• спровођењу стратегије развоја еУправе и подржавању других 
институција у примени еУправе;

• развоју инфраструктура еУправе, што обухвата државну ИКТ 
мрежу, државни клауд, сервисну магистралу за размену података 
између институција и државне портале – еУправа и Портал отворе-
них података;

• унапређење сервиса еУправе кроз сарадњу са професионалним 
удружењима и крајњим корисницима.

Четврти сегмент, који финансира Влада Републике Србије, обух-
вата подршку спровођењу активности из планова Министарског са-
вета за ИТ и иновационо предузетништво, Координационог савета 
за еУправу и Савета за креативне индустрије. Међу активностима 
које се финансирају у оквиру ове компоненте су преквалификације 
у области ИТ које се спроводе од 2017. године, као и помоћ домаћим 
компанијама за довођење страних стручњака за развој иновативних 
производа и раст стартапова.

Пети сегмент обухвата подршку спровођењу инфраструктурних 
пројеката веће вредности, који се финансирају из средстава Владе 
Републике Србије.

Отпочињањем овог пројекта британска влада постаје највећи 
међународни донатор у области еУправе.

Подршка британске владе 

Резултат пројекта огледа се у помоћи домаћим компанијама за довођење страних 
стручњака за развој иновативних производа и раст ИТ стартапова. Фонд за добру 
управу британске владе препознао је значај ове иницијативе Владе Републике Србије 

и донирао 2,1 милион евра додатних средстава за „Дигиталну трансформацију“ у 
различитим сегментима

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА У СРБИЈИ

Влада РС, Канцеларија за информационе технологије
и електронску управу
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НАЈБОЉИ НА СВЕТУ
Предузетничка прича

FishingBooker је на врху списка најуспешнијих стартапа који су прошли пет 
генерација Стартап академије. Од 2013. до данас ова фирма је нарасла од 
једног оснивача до тима од 35 људи и то без икакве спољне инвестиције

Од скромног експеримента заснованог на једној веб-страни-
ци, овај стартап је израстао у највећи и најуспешнији свет-
ски сервис за риболовачки туризам, активност на коју само 
Американци годишње потроше две милијарде долара. На том 

путу су претекли низ конкурената, од којих су многи имали дале-
ко више капитала, а четврту годину заредом им се број резервација 
троструко увећава и бизнис расте без знакова успоравања.

Оснивач и ЦЕО FishingBooker-а Вукан Симић по многима је је-
дан од најперспективнијих младих предузетника у Србији, а за сајт 
Стартит.рс говорио је о свом искуству и темама које су интересантне 
садашњим и будућим ИТ предузетницима.

Шта си радио пре FishingBooker-а?
Кроз целокупне студије и каријеру сам био заинтересован за пре-

дузетништво кроз онлајн маркетинг и технологију. Први пројекат ми 
је био веб-сајт за резервацију места у ресторанима - Хотспот.рс. Сад 
је можда и угашен. Не знам, јер сам га продао са 19, а покренуо са 17 
година. Својевремено је био јако познат, стотине резервација клубова 
и ресторана дневно се одвијало преко тог сајта. После тога сам наста-
вио да радим консалтинг за СЕО, развој софтвера, прављење сајтова 
за кафиће, ресторане и клубове по Београду. 

Брзо сам завршио факултет јер сам хтео да почнем да радим што 
пре. Држао сам натпис на прозору: „Учи данас, радићеш оно што во-
лиш сутра”. Никада у животу нисам пао испит, али то није само зато 
што волим програмирање. Желео сам да што брже скинем формално 
образовање са дневног реда да бих могао да кренем да радим оно 
што ме је стварно занимало. Мене је примена софтвера у бизнису и 
маркетингу више занимала од самог софтвера, који сам посматрао 
као средство да реализујем маркетинг на великој скали, брзо, ефи-
касно и без грешке. 

Шта су ти нудиле компаније као свршеном ЕТФ-овцу?
Као некоме ко је имао просек 9,0 на ЕТФ-у, ко је продао прву фир-

му са 19 година, основао 5 до 10 онлајн бизниса до своје 23. године и 
све завршио у року, нудили су ми 200 евра за праксу са пуним рад-
ним временом. То је био сценарио који се понављао. Једноставно ни-
сам видео да ту могу индивидуално да се остварим, нити да зарадим 
поштено, па сам решио да направим бизнис и да запослим самог себе.

Увек сам желео да се бавим предузетништвом. Брзо сам почео да 
читам о томе како се доказују бизнис идеје, како се праве бизнис пла-
нови и слично. Потом сам пописао неких двадесетак идеја на папир, 
идентификовао главне ризике како би их испробао и одвојио неких 
осам, девет месеци да направим бизнис.

Пошто сам цео живот волео пецање и роњење и имао прилику да 
га испробам и да видим колико је фрустрирајуће букирати тако неко 
скупо искуство - преко интернета је тада било немогуће - једна идеја 
ми је била да направим сервис који би људима помогао да лакше про-
нађу најбоље капетане за пецање и уштеде новац тако што ће да се 
пријаве на мејлинг листу и да, када се скупи довољно велика група 
људи за одређени брод, сви поделе цену.

Колико времена је прошло од идеје до уплате?
Од куповине домена Fishingbooker.com до првог позива за који 

сам успешно организовао пецање људима требало је око недељу 
дана. До прве наплате резервације прошло је месец, месец и по, јер 
нисам имао начин да процесуирам уплате. У међувремену сам ус-
пешно урадио десетак резервација, али нисам имао начин да напла-
тим. Прву плату сам узео након 14 или 15 месеци. Чак и тада сам 
улагао свој новац, а у бизнис сам уложио целу своју уштеђевину.

Да ли имате план за даљи развој бизниса?
Мисија FishingBooker-а је да наш софтвер омогућава резервацију 

свих риболовачких искустава и имамо врло амбициозне планове за 
будућност. Желимо да агресивно наставимо са растом. Конкретно, 
главна ствар коју планирамо да урадимо је да тестирамо потпуно 
нову бизнис јединицу и бизнис модел. 

Како је то што сте од старта лоцирани у Србији утицало на 
ваше пословање?

Мислим да је то била кључна ствар, да је то заправо тајна нашег 
успеха и разлог што смо сада најбољи на свету у својој категорији. 
Једна од ствари је та што су наши конкуренти пословали у реалности 
где десет милиона долара није пуно, где канцеларијски простор ме-
сечно кошта 120 долара по квадрату, па изнајме тако 1.000 квадрата 
и запосле 100 људи. И ту долазимо до предности рада у Србији, где 
немаш ненормално високе животне трошкове, која је одлично место 
да градиш бизнис који мора дуго да се развија. То је кључно. 

Шта видиш као предности Србије као локације за стартап?
Пре свега, овде има јако пуно паметних људи који не знају за шта 

су способни и када сазнају за шта су способни схвате да им је живот 
лепши. Ако погледамо успешне примере са наших простора видимо 
да постоји простор за софтверску компанију која помаже веб-дизајн 
агенције широм света. И те како има простора за изградњу нечег тако 
успешног. Има простора за изградњу компанија попут „Нордеуса“, 
има простора за изградњу неког риболовачког бизниса који је јако 
популарна активност, али ипак није следећи „Гугл“… За то је Србија 
јако добра и те предности нашег окружења треба да искористимо.

Цео текст можете да прочитате на сајту: Стартит.рс
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К.Ј.Извор: Блиц

ДРУШТВЕНО 
ОДГОВОРНА 
КОМПАНИЈА

ПОСАО ЗА ВИШЕ
ОД 50 ЉУДИ

Компанија „Italian Food“ улаже
10 милиона евра у изградњу погона

за прераду воћа у Прибоју

Отворен нови погон ЈТИ у Сенти

Једна од најпознатијих италијанских компанија за прераду воћа уложиће 10 
милиона евра у изградњу погона за каше, бистре сокове и воћне концентрате у 
Прибоју, сазнаје „Блиц“. На тај начин воћарима овог дела Србије биће решено пи-
тање пласмана производа, који је до сада био непредвидив јер је услове и цену 
диктирало неколико хладњачара. О овој инвестицији је министар пољопривреде 
Бранислав Недимовић обавестио воћаре из Прибоја, Пријепоља и околних места.

Извор „Блица“ из Немањине 11 тврди да су све коцкице око улагања 
Италијана у нашу пољопривреду, после годину дана преговора, склопљене, 
и да би ускоро требало да се постави камен темељац.

„Ово је изузетно важна инвестиција за пољопривреднике из овог дела 
Србије, тим пре што се ради о светски познатом прерађивачу воћа који 
послује у Европи, Азији и Америци, чији су клијенти многе водеће компа-
није, укључујући и ‚Нестле‘. Они ће откупљивати од српских пољопривред-
ника малине, шумско воће, јабуке, шљиве, вишње, кајсије, брескве, јагоде, 
крушке, трешње и друго воће и прерађивати га. То значи да ће пољоприв-
редници обезбедити сигуран пласман за производе, а додатни бенефит ће 
бити и упошљавање више од 50 људи“, наводи саговорник „Блица“.

Из Министарства пољопривреде индиректно потврђују ова сазнања. 
„Погон ће бити изграђен у околини Прибоја, и то за прераду воћа у каше, 
бистре сокове и воћне концентрате, а детаљи око ове инвестиције биће по-
знати ускоро. Реч је о изузетно кредибилном италијанском инвеститору 
који има своју мрежу на неколико континената. То је веома важно за српске 
воћаре који ће имати сигуран пласман воћа, али и за државу”, кажу у Ми-
нистарству пољопривреде.

Један од највећих јапанских инвеститора у Србији, Japan 
Tobacco International (JTI), покренуо је у Сенти нову производ-
ну линију у оквиру инвестиције која је вредна седам милиона 
долара. Нову линију свечано су пустили у рад потпредседник 
Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Ра-
сим Љајић, потпредседник АП Војводине Иштван Пастор, као 
и Јасутаке Тенго, председник ЈТИ групе, који је овим поводом 
дошао из Јапана.

„Поносан сам што ЈТИ постиже опипљиве резултате то-
ком протеклих 11 година. На тај начин даје допринос при-
ходима од пореза, али и допринос друштву као друштвено 
одговорна компанија”, изјавио је амбасадор Јапана Јунићи 
Марујама на свечаном отварању нове линије и додао да ком-
панија пуно улаже и у културну размену Србије и Јапана.

Јасутаке Танго је рекао да инвестициони циклус поред 
производне линије укључује и додатну модернизацију ме-
ханизације у фабрици, као и иновирање производа. Посебно 
је нагласио значај постигнутог споразума о слободној трго-
вина са ЕУ, што је повећало успешност компаније и захвалио 
се Влади Србије на подршци и напорима усмереним ка ства-
рању стабилног и предвидивог пословног окружења.

На отварању фабрике обратио се и Иштван Пастор, пред-
седник Скупштине Аутономне покрајине Војводине, који се 
захвалио Јапанцима на успешном спровођењу високих стан-
дарда заштите на раду и бризи за раднике.

Национална служба за запошљавање - Филијала Суботица - Испостава Бачка Топола организоваће 28. септембра Сајам запошља-
вања у Бачкој Тополи, у Великој хали ЈП „Тржница“, Карађорђева улица бб, од 9.30 до 15.30 часова.

Ове године на сајму ће учествовати и средње школе са подручја општине Бачка Топола, а послодавци ће презентовати послове који се у њихо-
вим предузећима обављају. Циљ нам је да на један нов начин повежемо послодавце, незапослене и ученике средњих школа као будуће раднике или 
предузетнике.

Сви који траже посао имаће прилику да конкуришу на већи број радних места, као и да се на лицу места упознају са фазама у процесу рада код 
послодавца и на тај начин стекну ближи увид у захтеве одређеног занимања. Презентације које организују послодавци и школе помоћи ће ученицима 
да лакше одлуче којим занимањем желе да се баве у будућности. 

Поред тога, као што је уобичајено на сајмовима запошљавања, послодавци ће имати своје штандове које обезбеђује организатор и обављати 
разговоре са кандидатима, уз могућност представљања својих предузећа и пратећим рекламним материјалом (брошуре, каталози, алати, машине, 
полупроизводи или готови производи). 

Национална служба за запошљавање презентоваће своје активности и програме, како би сви учесници сазнали који сет услуга могу користити. 
Учешће на сајму је бесплатно.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У БАЧКОЈ ТОПОЛИ  28. СЕПТЕМБРА
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У оквиру изложбе „Нематеријално културно наслеђе“ аутора Данијеле Фили-
повић у Етнографском музеју, Етно мрежа је уприличила демонстрацију израде 
стапарског ћилима.

Председница Управног одбора „Етно мреже“ Виолета Јовановић, изложила је 
поступак којим је стапарски ћилим заштићен и уписан у Национални регистар 
нематеријалног културног наслеђа. Стапарски ћилим је заштићен у сарадњи „Етно 
мреже“, НАЛЕД-а, градова Сомбор и Пирот, Етнографског музеја, као и амбасада 
Аустралије и САД-а. Важан акценат стављен је на повезаност локалне заједнице, 
која је дала значајан допринос заштити традиционалног ћилимарства.

Због тога су гости изложбе били и представници града Сомбора и чланице уд-
ружења произвођача рукотворина „Стапарска ружа“. Представник општине Сом-
бор је указао да занатски производи, настали као резултат примене генерацијама 
очуваних знања и вештина, могу имати примену у свакодневном животу, али могу 
представљати и извор прихода и запошљавања жена из руралних подручја.

Очување стапарског ћилима је пример очувања знања и вештина које се ге-
нерацијама преносе са колена на колено као одраз природно-географских и реги-
оналних специфичности и може се применити и на друге старе занате и рукотво-
рине Србије.

Девојке и младићи који су у оквиру пројекта „Под-
стицање запошљавања младих“ завршили обуку за фри-
зере, за педикир и маникир и обуку за предузетништво, 
добили су и сет материјала са којима могу да почну са-
мостално да се баве овим послом и да даље усавршавају 
знање и вештине које су стекли на обуци.

Обуку је са успехом завршио 31 полазник у Едука-
тивном центру у Новом Саду, током маја и јуна 2018, а 
неки од њих су након успешних пракси и запослени. 
Пројекат „Подстицање запошљавања младих“ омогућа-
ва боље услове за позиционирање младих на тржишту 
рада.

Аустријски главни град престигао је аустралијски Мел-
бурн и проглашен је за најпогоднији град за живот и рад у 
новом годишњем истраживању. То је први пут да је једна 
европска метропола прва на листи коју сваке године сас-
тавља Економска обавештајна јединица. Мелбурн је доми-
нирао у претходних седам година.

Сваке године 140 градова добија оцене о квалитету жи-
вота у њима на основу различитих параметара, а неки од 
њих су: животни стандард, криминал, саобраћајна инфра-
структура, приступ образовању и здравственој заштити и 
политичкој и економској стабилности. 

Беч је добио оцену од скоро идеалних 99,1, Мелбурн 
98,4, а јапанска Осака је на трећем месту, пренео је АФП. 
Аустралија и Канада доминирају, свака са по три града у 
првих десет. Сиднеј је пети, Аделејд десети, а канадски Кал-
гари, Ванкувер и Торонто заузимају четврто, шесто и седмо 
место.

Најбоље су оцењени градови средње величине у бо-
гатијим земљама, наводе истраживачи у свом извештају. 
Они напомињу да неколико градова из првих десет имају 
релативно ниску густину насељености, што омогућава мно-
ге рекреативне активности без подстицаја за високу стопу 

криминала или преоптерећења инфраструктуре. Јапан је ту једни изузетак са Осаком и Токиом, са просечном густином насељености од 347 
људи по километру квадратном, али и са веома развијеним саобраћајним мрежама и високим животним стандардом.

Копенхаген је други европски град у првих десет, који заузима девето место.

БЕЧ - НАЈПОГОДНИЈИ ГРАД ЗА ЖИВОТ И РАД

Етно мрежа

Идеалне оцене

Подршка младима који су завршили обуку за фризере

ОЧУВАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

САМОСТАЛНИ У ПОСЛУ

Извор: Етно мрежа
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ОРИГИНАЛНЕ ИДЕЈЕ

ПОЗИВ НА ПРАКСУ
Грчком иницијативом до радног искуства

Slush такмичење

Под патронатом Амбасаде Грчке у Београду, Хеленско привред-
но удружење Србије у сарадњи са Универзитетом у Београду - Цен-
тром за развој каријере, четврту годину заредом организује троме-
сечну праксу за студенате у компанијама, чланицама Удружења.

Програм под називом „Грчком иницијативом до радног искуства“ 
намењен је студентима завршних година основних и мастер студија 
који желе да стекну прва радна искуства, повежу се са тржиштем рада 
и умреже у грчко пословање у Србији. Кроз програм је до сада прошло 
преко 60 студената који су квалитет праксе у евалуацијама оценили 
високим оценама, а најбољи су по обављеној пракси добили посао.

Ове године први пут биће организован и јесењи циклус праксе, у 
ком ће учествовати компаније: Alumil YU Industry, Еурофаст глобал, 
Инос Балкан и Еуробанк. Са свим наведеним компанијама Универзи-
тет у Београду има потписане споразуме о сарадњи на пољу органи-
зације и реализације студентске праксе.

Конкурс је отворен до 14. септембра 2018. године до поноћи, а 
пријављивање студената се обавља портала: www.studentskapraksa.com.

Програм праксе ће трајати од 20. септембра до 20. децембра 2018. 
године. У јесењем циклусу отворени су конкурси за студенте Економ-
ског, Правног, Факултета организационих наука, Машинског, Грађе-
винског, Архитектонског, Електротехничког и Математичког факул-
тета Универзитета у Београду.

Амбасада Финске и Фонд за иновациону делатност позивају 
стартапе да се пријаве за локално Slush такмичење, које се одржава 
26. септембра у Београду у Научно-технолошком парку „Београд“.

Идеални кандидати за такмичење су стартапи који развијају 
оригинална и одржива решења за горућа питања - без секторских 
и географских ограничења, имају искуство и потенцијал за раст, 
вештине и жељу да постигну успех, пословну идеју која је привукла 
интересовање, али је и даље у раној фази развоја, као и прототип у 
радној фази. Радни језик такмичења је енглески.

Домаћим стартапима и ове године нуди се прилика да представе 
своје идеје на локалном такмичењу Slush и квалификују се за учешће 
у десетодневном програму Helsinki BootCamp и на дводневној конфе-
ренцији Slush који се одржавају у новембру и децембру у Хелсинкију. 

Slush конференција, једна од највећих те врсте у Европи, пружа 
могућност стартапима да се представе бројним инвеститорима и 
компанијама, док им Аццелератор програм даје прилику да унапре-
де своје вештине и пословну идеју.

Пријаве за такмичење су до 24. септембра, путем апликационог 
формулара на линку: www.inovacionifond.rs/Slush/

Научно-технолошки парк „Београд“ покренуо 
је пилот акцелератор програм - Let’s accelerate! - 
тромесечни интензивни програм подршке развоју 
стартап тимова. Рок за пријаву је 15. септембар.

Програм обуке намењен је тимовима са инова-
тивном технолошком идејом, ради стицања знања 
и вештина везаних за развој пословног модела бази-
раним на lean методологији. Након завршене обуке 
тимови ће имати креиране пословне моделе, као и 
тестиране хипотезе проблема/решења. Циљ про-
грама је да помогне стартап тимовима да развију и 
валидирају своје бизнис моделе у раној фази развоја 
и припреме се за инвестиционе фондове. На завр-
шетку програма се очекује да стартапи имају своје 
прве прототипове, као и да су добили фидбек од по-
тенцијалних корисника/купаца.

За програм се могу пријавити стартап тимови 
и новоосноване стартап компаније у раној фази раз-
воја high-tech иновативне идеје, којима је потребна 
подршка у даљем развоју својих пословних модела.

Учешће у програму је бесплатно.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У СТАРТАП АКЦЕЛЕРАТОРУ



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


