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ТЕМА БРОЈА - Како би студенти и професори Машинског факултета у 
Београду имали прилику да у виртуелној реалности испробају своје идеје 

и да кроз платформу сагледају комплетан процес настанка производа, 
отворена је прва 3DEXPERIENCE лабораторија. У оквиру платформе 

повезиваће се на једном месту пројектанти, инжењери и други 
стручњаци из целог света 

ВРХУНСКА ДОСТИГНУЋА 
УЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
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УВОДНИК

ВРХУНСКА ДОСТИГНУЋА 
УЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Практичан рад најбољи је начин да млади током школовања стекну 
примењиво знање и тако буду касније конкурентни на тржишту рада. Како 
би студенти Машинског факултета у Београду имали прилику да у вирту-
елној реалности испробају своје идеје и да кроз платформу сагледају ком-
плетан процес настанка производа, отворена је прва 3DEXPERIENCE лабо-
раторија.

Лабораторија је опремљена најјачим оптичким кабловима, најса-
временијим рачунарима, таблом за базно подучавање, али има и па-
метну таблу, платна и комплетну логистичку подршку да се задатак 
или пројекат посматрају из више углова. На факултету кажу да се на 
овај начин ствара нова интелектуална вредност, јер се студенти кроз 
учење и рад оспособе да након завршетка студија одмах почну да раде. 

Кроз сарадњу са Националном службом за запошљавање мно-
ги послодавци у Србији покренули су свој посао или га развијали, уз 
субвенције или помоћ у проналажењу адекватне радне снаге. У овом 
броју прича нас води у Ниш, у радњу за производњу, паковање и про-
мет робе ВИСПРОМЕТ-ТИМ из Гаџиног Хана, која успешно запошљава 
незапослене из категорије теже запошљивих и особе са инвалидитетом 
са територије Филијале Ниш НСЗ. Власник каже да је посао започео уз 
субвенцију НСЗ, а већ после две године јавила се потреба да запосли још 
радника, па је решио да пружи прилику управо људима који су теже 
запошљиви. Успео је да развије посао, унапреди фирму и данас има око 
30 радника. 

У Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, Бору, Врању, Краљеву, Смедереву, 
додељени су сертификати и атести полазницима који су успешно завр-
шили обуку за завариваче. Обука за тржиште рада одвија се у оквиру 
пројекта „ЕУ подршка НСЗ”, у циљу смањења незапослености. Пода-
ци говоре да се заваривачи убрајају у раднике који брже долазе до 
посла и веома су тражени. 

Поводом најављених измена Закона о порезу на доходак грађана 
највише реаговања стиже из ИТ сектора, па је тим поводом у ПКС ор-
ганизован округли сто на коме се говорило о променама које се односе 
на ИТ паушалце и ИТ делатности и шта би се могло поправити у зако-
ну до његовог коначног усвајања. Предлогом закона је предвиђено да 
компаније које сарађују са ИТ инжењерима тако што их ангажују пуно 
радно време, али их плаћају путем паушалне агенције, од 1. јануара 
2020. године неће моћи тако да послују – али ће зато имати могућност 
да их запосле уз одређене пореске олакшице.

Предузетничку причу у овом броју посветили смо породичној фирми 
„Флорива“ из Радаљева код Ивањице. Породица Радовановић је развила 
органску производњу садница јагодастог воћа и кооперацију са локалним 
пољопривредницима, да би кроз откуп и прераду најфинијих плодова тр-
жишту понудила разноврстан асортиман сокова, воћних вина и ракија. 
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Послодавац Милан Пешић ПР, Радња 
за производњу, паковање, промет робе на 
велико и мало ВИСПРОМЕТ-ТИМ, СЕМЧЕ 
из Гаџиног Хана, послује од 2007. године и 
успешно запошљава незапослена лица из 
категорије теже запошљивих и особе са ин-
валидитетом са територије Филијале Ниш 
НСЗ. Бави се производњом, паковањем и 
прометом двопека, кекса, трајног пецива 
и колача. Ова радња је један од најбољих 
примера како субвенционисање из буџета 
Републике Србије, а преко програма које 
Национална служба за запошљавање нуди, 
може предузетника почетника претворити 
у успешног послодавца који запошљава 
друга незапослена лица. 

Сви предузетници који су прошли кроз 
програм самозапошљавања кажу да суб-
венција помаже много, јер је почетак најте-
жи. Тако је и Милан Пешић, као незапослено 
лице 2007. године, након полагања обуке за 
предузетнике, кренуо у непознато и отворио 
своју радњу уз субвенцију за самозапошља-
вање у износу од 130.000 динара. 

Након истека уговорне обавезе од 
24 месеца, послодавац је имао потребу 
за запошљавањем нових радника, а као 
неко ко је био на евиденцији НСЗ и имао 
успешну сарадњу са нишком филијалом, 
решио је да преко субвенција Национал-
не службе пружи шансу другим незапос-
леним лицима, поготово из категорије 
теже запошљивих и особама са инва-
лидитетом, да се обуче за рад и заснују 
радни однос.

Користећи олакшице по члану 45 За-
кона о доприносима за обавезно социјал-
но осигурање, а затим и друге субвенције 
које нуди Национална служба за запошља-
вање - за отварање нових радних места за 
запошљавање лица из категорија теже за-
пошљивих, субвенције зараде за особе са 
инвалидитетом, потом програме стицања 
практичних знања, стручне праксе, као и 
обуке на захтев послодавца, запослио је 
око 30 радника, развио посао и значајно 
унапредио своју фирму. 

„С обзиром да сам се рано оженио и 
основао породицу, посао ми је био неопхо-
дан, а препознао сам потребу тржишта за 
здравом храном и здравим грицкалица-
ма, па сам одлучио да покренем сопстве-
ни бизнис у производњи интегралних гри-
сина 2007. године. У то време нисам знао 
какве субвенције нуди НСЗ. На препоруку 
саветника конкурисао сам и одобрена ми 
је субвенција за самозапошљавање, а на-
кон одређеног времена запослио сам и два 

радника преко програма за запошљавање 
приправника и волонтера. Наведене суб-
венције су ми доста помогле у почетним 
трошковима, адаптацији пословног прос-
тора и набавци дела опреме“, нагласио је 
Милан Пешић. 

Наредних година је наставио да ко-
ристи друге програме и субвенције, а уз 
саветовање са организаторима програма 
запошљавања и додатног образовања од-
раслих. „Редовно сам користио програме 
НСЗ, водио рачуна о реализацији уговор-
них обавеза, али и повећавао број запосле-
них из године у годину. Средства која сам 
добијао преко субвенција у том периоду 
помогла су ми у ширењу производног 
асортимана, унапређењу амбалаже, наба-
вци сировина, исплати личних доходака 
радницима“, каже за „Послове“ наш саго-
ворник.

Поделио је са нама и планове за на-
редни период: „Сада сам фокусиран на 
запошљавање особа са инвалидитетом 
уз субвенције НСЗ, којима, уз испуња-
вање законске обавезе за запошљавање 

ОСИ, дајем шансу за посао. С обзиром да 
нам из Филијале Ниш шаљу на разговор 
незапослене који су врло одговорни и 
желе да уче и раде, они које преко њих 
ангажујемо и остану да раде у фирми. 
У плану нам је ширење производног по-
гона, па ћемо и следеће године сигурно 
користити мере НСЗ, уз проширење про-
изводног асортимана и повећање обима 
производње“. 

Разговарали смо и са запосленима како 
бисмо чули њихова искуства. 

„Због здравствених проблема нисам 
могла да нађем посао. На процени рад-
не способности сам добила статус особе 
са инвалидитетом. Саветник ми је помо-
гао и упутио ме на разговор, где сам се 
адекватно снашла и уклопила у тим, док 
послодавац прилагођава радно место у 
складу са мојим здравственим стањем“, 
каже за „Послове“ Марија Милановић, 
која је задовољна што је добила посао на 
неодређено време, на радном месту па-
кера у радњи ВИСПРОМЕТ-ТИМ. 

Вања Стојковић

ЗАПОШЉАВАЊЕ УЗ СУБВЕНЦИЈЕ НСЗ
Сарадња НСЗ са послодавцима

Сви предузетници који су прошли кроз програм самозапошљавања кажу да 
субвенција помаже много, јер је почетак најтежи. Тако је и Милан Пешић, 

као незапослено лице 2007. године, након полагања обуке за предузетнике, 
кренуо у непознато и отворио своју радњу уз субвенцију за самозапошљавање 

у износу од 130.000 динара
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П рва 3DEXPIRIENCE лабораторија у 
Београду отворена је на Машин-
ском факултету. Ова лаборато-
рија даје могућност студентима 

да у виртуелној реалности испробају идеје 
и да кроз платформу сагледају настанак 
производа, од идеје преко симулације и 
тестирања, производње и на крају за-
вршног производа. 

Лабораторија је резултат сарадње 
компаније CADCAM Data из Београда, која 
је донирала лиценце за опремање лабо-
раторије и Машинског факултета у Бе-
ограду, а прилику да је користе имаће сви 
студенти, истраживачи и професори.

„Лабораторија доноси много тога новог 
у нашем раду, а то је коришћење информа-
ционих и информационо-комуникационих 
технологија које дају много веће могућ-
ности, а то је да будемо део виртуелне ре-
алности и повежемо се са лабораторијама 
широм света“, истакао је на отварању декан 
Машинског факултета у Београду др Ра-
дивоје Митровић и додао: „Мисија нашег 
факултета јесте да образујемо врхунске 
инжењере, а императив времена у којем 
живимо је да обезбедимо практичне ком-
петенције које ће бити надградња врхунс-
ком теоријском знању наших студената“. 

Управо је то оно што ће пружити ова 
лабораторија као платформа која пред-

ставља једно од најмодернијих софтвер-
ских решења и у оквиру које је могуће 
повезивање пројектаната, инжењера, ди-
зајнера, као и истовремено укључивање 
различитих стручњака из целог света. 

„Желимо да се трансформишемо у 
економију засновану на знању, па су врата 
нашег факултета увек отворена за овак-
ва иновативна решења. Данас су поред 
класичних знања из области машинства 
неопходна и знања из управљања елек-
тронике и то је један од разлога да од ове 
године покренемо студијски програм на 
основним академским студијама – Ин-
формационе технологије у машинству, а 
очекујемо и да крене студијски програм 
на мастер студијама – Индустрија 4.0“, на-
води декан Машинског факултета. 

Лабораторија је опремљена најјачим 
оптичким кабловима, најсавременијим 
рачунарима, таблом за базно подуча-
вање, али има и паметну таблу, платна 
и комплетну логистичку подршку да се 
задатак или пројекат посматрају из више 
углова. „Дакле, акценат није на класич-
ном учењу већ на разумевању појединих 
природних, друштвених и социолошких 
проблема, а тако се ствара нова интелек-
туална вредност, јер се студенти оспо-
собе да након завршетка студија одмах 
почну да раде“, истиче Митровић.

Он додаје да се на Машинском факул-
тету у Београду много пажње посвећује 
управо практичном раду, па се поред 
учења и класичног полагања испита ор-
ганизују лабораторијске вежбе које дају 

ВРХУНСКА ДОСТИГНУЋА 
УЗ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ТЕМА БРОЈА    Отворена прва 3DEXPERIENCE лабораторија у Београду

3DEXPERIENCE лабораторија је платформа која 
представља једно од најмодернијих софтверских 

решења и у оквиру ње је могуће повезивање 
пројектаната, инжењера, дизајнера, као и истовремено 

укључивање различитих стручњака из целог света
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врхунска знања и то је нешто што овај 
факултет издваја у класу најбољих. Та-
кође, студенти у оквиру праксе све више 
посећују фабрике где решавају одређене 
пројектне задатке, на лицу места виде 
како функционишу најновије технологије 
и на тај начин допуне теоријска знања. 

„Императив времена у којем живимо 
јесу новине, а ми желимо да наша лабо-
раторија буде управо једно од места где 
ће се пракса ослањати на теорију, то је 
будућност, јер желимо да развијамо нове 
методе и производе“, истиче декан.

Стицање комплекснијег знања
Студенти не крију задовољство што 

ће своје знање усавршавати на најмо-
дернији начин. „Некада се на факултету 
цртало рапидографом на папиру, касније 
се прешло на рачунар, а данас имамо 3Д 
простор и програме уз помоћ којих мо-
жемо да планирамо комплетну израду 

и производњу. У овој лабораторији ћемо 
моћи да предвидимо све проблеме који 
могу да се десе приликом пројектовања 
и производње, а изузетно је то што заиста 
идемо у корак са временом, јер овакве ла-
бораторије нема много факултета“, каже 
нам студент-продекан Јагош Стојановић. 
Он додаје да студенти Машинског факул-
тета, захваљујући одличном теоријском 
али и практичном знању, са студија из-
лазе као готови инжењери. Објашњава да 
ће у 3Д лабораторији радити студентски 
тимови који пројектују авионе, возила, 
бродове и роботе, јер су програми при-
мењиви у свакој грани машинског ин-
жењерства, а да ће им то свакако помоћи 
да стекну комплексније знање. 

У разговору са Младеном Кличко-
вићем, студентом треће године и вођом 
тима „Беоавиа“, који се бави произ-
водњом беспилотних летелица при Ка-
тедри за ваздухопловство, сазнајемо да 
је велика ствар што се програми које ће 

користити у београдској лабораторији 
користе и у лабораторијама широм све-
та, што ће омогућити повезивање и раз-
мену искустава. „Сада имамо могућност 
да преко рачунара видимо наш произ-
вод и његов развој од почетка до краја, 
од идеје до реализације, а разлика у од-
носу на реалност је око 10 одсто. Да не 
помињем да нема додатних трошкова, 
као што су статичка испитивања и ана-
лизе, јер је све урачунато у оквиру про-
грама нове генерације“, каже Младен и 
истиче да ће студенти који се обуче на 
овом програму у 3Д лабораторији имати 
шансу да загарантовано добију посао на-
кон школовања. Тим „Беоавиа“ тренутно 
пројектује летелицу која има могућност 
вертикалног полетања и слетања, што је 
нови концепт данас у ваздухопловству у 
целом свету, па ће им рад у лабораторији 
знатно убрзати и олакшати процес рада. 

Оспособљавање стручних 
кадрова

Драгана Кецић, директорка у компа-
нији CADCAM Data Београд, рекла је да 
та компанија већ дуго има сарадњу са 
академском заједницом, кроз пројекте 
са машинским и сродним факултетима 
у Србији. CADCAM Data као део CADCAM 
групе послује у шест земаља и њихов 
тим чини преко 80 људи, од којих је више 
од 70 одсто инжењерске струке. 

„Осим сасвим заслуженог највишег 
платиниум нивоа партнерства које има-
мо са француском компанијом Dassault 
Systemes, чија решења имплементирамо, 
CADCAM Data је једини овлашћени цен-
тар у региону за едукацију и сертифи-
кацију од стране овог произвођача соф-
твера. Развили смо и сопствено решење 
за мехатроничку колаборацију, пружамо 
низ инжењерских и саветодавних услу-

     
НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА НОВА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА ДОСТИГНУЋА

   Говорећи о значају ове донације Машинском факултету, проф. др Александар Симо-
новић, продекан за научноистраживачки рад, подсетио је да Машински факултет има 
70-годишњу традицију водеће високошколске и научне установе у области машинства 
у земљи и окружењу.
   „Тај квалитет образовања и научноистраживачког рада препознаје све више компа-
нија које су заинтересоване да, кроз овакве донације, продубе сарадњу са Машинским 
факултетом. 3DEXPERIENCE лабораторија, као део постојећег система студија, студен-
тима омогућава да ефикасније усвајају знања и овладавају практичним вештинама 
које захтева убрзани технолошки развој. То ће им у будућности обезбедити конкурент-
на радна места и отворити нове могућности за генерисање нових техничких и научних 
достигнућа“, нагласио је проф. Симоновић.
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га корисницима у земљи и региону, а 
ова иницијатива настала је из потребе 
за стручним кадровима у чијем ће оспо-
собљавању коришћење 3DEXPERIENCE 
платформе дати и те како велики допри-
нос“, објашњава наша саговорница и до-
даје да ће лабораторију моћи да користе 
студенти свих нивоа студија, истражива-
чи и професори.

Она истиче да сарадња са Машин-
ским факултетом у Београду траје дуги 
низ година, а да се сада подиже на виши 
ниво, јер компанија жели да пружи већи 
допринос у оспособљавању студената 
за коришћење софверских алата и плат-
форме нове генерације. Такође, CADCAM 
Data ће према њеним речима наставити 
да обезбеђује студентима најсавреме-
није алате, уз помоћ којих ће постати 
експерти светског профила, а у плану 
је и сарадња са факултетом за стицање 
праксе у компанији. 

„Едукација студената инжењерских 
наука у процесу развоја производа по-
стаје све сложенија. Очекује се интегри-
сано теоријско техничко знање, вешти-

не у употреби CAD алата и коришћење 
колаборативних алата на заједничким 
пројектима. Познавање и развој такве вр-
сте софтверских апликација су кључни у 
развоју Индустрије 4.0, а идеја компаније 
CADCAM Data је била да се студентима 
пружи могућност да стекну теоријска и 
практична знања у оквиру поменутог 
софтверског решења, која касније могу 
да примене у свом професионалном 
раду и усавршавању. Искрено се надам 
да ће практично знање и искуство које ће 
студенти стећи у раду на овој платформи 
помоћи и нашој индустрији да запошља-
вањем оваквих кадрова постане конку-
рентнија на глобалном тржишту, ојача, 
па самим тим буде у могућности да 
наше младе људи задржи у земљи. На-
дамо се да ће наша иницијатива подста-
ћи и привреду да узме учешћа у оваквом 
виду подршке образовним институција-
ма“, објашњава Драгана Кецић.

Чедомир Дубока, из компаније CADCAM 
Data, каже да је у питању платформа која је 
креирана за различите индустрије, од ваз-
духопловне до аутомобилске, а тренутно 
их има једанаест. „Студенти и професори 
могу да у виртуелном окружењу учествују 
на предавањима, да практично тестирају 
неке идеје и симулирају решења. Главна 
идеја је да се студентима пружи шанса да 
стичу теоријска и практична знања у окви-
ру ових софтверских решења, која касније 
могу да примене у професионалном раду 
и даљем усавршавању“, истиче и додаје да 
је занимљиво што сада студенти могу да 
се играју са идејом, јер имају могућност 
да тестирају неки модел или симулирају 
одређену ситуацију. 

Искуства са 3DEXPERIENCE 
платформом

Отварању нове лабораторије на Ма-
шинском факултету у Београду присуство-
вао је и Цезар Санчез Лопес, потпредседник 
компаније Airbus, која је један од највећих 
корисника 3DEXPERIENCE платформе. Он 
је рекао да су за његову компанију изузет-
но важне иновације и да им је тренутно у 
фокусу примена иновација и теоретских 
знања, као и да су им важни људи који пра-
ве разлику и који су посвећени. 

О могућностима самог софтвера гово-
рио је Матео Коко, из компаније Dassault 
Systemes, која ради на бројним софтверским 
решењима у различитим индустријама. Он 
је рекао да њихов софтвер студентима пру-
жа прилику да раде на истом пројекту у 
реалном времену без обзира где се налазе. 

„Од идеје до производа постоји мно-
го изазова и потенцијалних решења. Зато 
ми користимо софтвер који пружа могућ-
ност симулације различитих ситуација уз 
комбиновање информација и идеја, који 
укључује различите приступе више људи. 
Све доводи до тога да имамо одређена 
искуства о производу, а да га још нисмо 
направили у стварности“, објашњава Коко.

У разговору за „Послове“, Петар Воји-
новић, оснивач регионалног портала о 
ваздухопловству - Tango Six - истиче да је 
вредност ове донације изузетно значајна. 
Он додаје да подаци говоре да тренутно 
у Србији раде велике фирме које се баве 
ваздухопловном, машинском и војном 
индустријом и да студенти Машинског 
факултета имају ту добру праксу, а и по-
сао им је доступан одмах по завршетку 
студирања. Јелена Бајевић

     
ПЛАТФОРМА ЗА
 ПОВЕЗИВАЊЕ

   Лабораторија омогућава студентима 
и наставницима да идеје и концепте за 
индустрију провере најпре у вирутелној 
реалности, односно, да кроз једну плат-
форму сагледају животни век производа 
- од идеје и дизајна, преко симулације и 
тестирања, производње, лансирања на 
тржишту, до рециклаже. 
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К анцеларија за локални економски развој и пројекте у парт-
нерству са Привредном комором Србије – Регионалном 
привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког 
управног округа, Електронским и Машинским факултетом 

Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање – 
Филијала Ниш и Кластером напредних технологија НиКАТ, пети 
пут заредом организовала је Форум напредних технологија.

Форум je подељен је у три тематска дела, од којих је први 
трајао од 22. до 25. oктобра и обухватио Специјализовани сајам 
запошљавања и професионалне оријентације и Научну конфе-
ренцију ТЕЛСИКС 2019, на Електронском факултету Универзи-
тета у Нишу.

На отварању Специјализованог сајма запошљавања и про-
фесионалне оријентације, који је одржан 22. октобра, градо-
начелник Ниша Дарко Булатовић истакао је значај Форума за 
град, али и значај сајма запошљавања, путем кога Национална 
служба посредује између компанија и незапослених лица. 

„На Сајму учествују 23 послодавца и 12 образовних уста-
нова. Национална служба за запошљавање је посебно поносна 
на то што учествује у креирању будућности града и кроз запо-
шљавање нових кадрова у савременим технологијама, али и 
кроз образовање нових кадрова. Форум напредних технологија 
је место сусрета привредника, професора, људи који воде град 
Ниш и наших грађана“, нагласио је директор Филијале Ниш 
НСЗ Бобан Матић. 

Приликом обиласка штандова и разговора са послодавцима, 
градоначелник, начелник КЛЕРП-а и директор нишке филијале НСЗ 
упознали су госте Форума, делегацију из града Кечкемета у Мађар-
ској, са ситуацијом на тржишту рада. Међу компанијама које су се 
представиле био је и „Леони Србија“, чији представник је изразио за-
довољство због успешне сарадње са НСЗ и нагласио да има одлично 
искуство са учешћа на ранијим сајмовима запошљавања. 

Сајам је посетило преко 1.500 људи, који су предали своје 
радне биографије послодавцима. 

Организована су два панела: „Дуални модел студија у ви-
соком образовању“ и „Долазак страних инвеститора и утицај на 
тржиште радне снаге“. Директор Филијале Ниш НСЗ учество-
вао је у другој панел дискусији и представио тренутно стање 
на тржишту рада, као и сарадњу и искуства са досадашњим 
страним инвеститорима који су последњих година помогли ре-
витализацију привреде у Нишу. 

Бизнис форум са темом економије и напредних технологија 
и панел о будућности паметних градова, окупиће стручња-
ке у Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и 
Топличког управног округа, у оквиру другог дела Форума, који 
ће се одржати 28. новембра.

У оквиру отварања и презентације Научно-технолошког 
парка, у трећем делу Форума, током марта 2020. године, биће 
организована изложба фирми и образовних институција, тра-
диционална изложба производа некадашњег гиганта ЕИ у но-
вом музејском простору, као и додeла награда за рад у области 
напредних технологија.

Други Сајам Ј=ДНАКИ, на којем су представљени примери добре праксе који доприносе стварању инклузивног друштва уз уважавање 
потреба свих грађана, одржан је у Хали 3А Београдског сајма, од 23. до 27. октобра. Сајам су организовали Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања и Национална организација особа са инвалидитетом, а свој штанд имала је и Национална служба за 
запошљавање. 

Сајам је отворио министар Зоран Ђорђевић, који је рекао да је у 
претходном периоду пристигло много похвала на рачун свега што је 
ресорно министарство до сада урадило за особе са инвалидитетом. 
Ђорђевић је поручио да је главни циљ сајма да се представе доса-
дашњи резултати и примери добре праксе, засновани на приступу да 
су сви грађани једнаки.

„Сајам Ј=ДНАКИ је значајан не само за особе са инвалидитетом, већ за 
све грађане Србије који више неће имати предрасуде, већ ће се уверити да 
особе са инвалидитетом своје послове обављају квалитетно и одговорно, 
да имају таленте које многи од нас немају, као и да могу да учествују у 
свим друштвеним активностима“, рекао је министар.

Биљана Барошевић, в. д. помоћника министра, позвала је све грађане 
да посете Сајам Ј=ДНАКИ, који је после 81 године постао доступан особама 
са инвалидитетом.

Током манифестације представљени су радови чији су аутори 
особе са инвалидитетом и корисници установа социјалне заштите.

Национална служба за запошљавање одржала је округли сто на тему 
„Процена радне способности и могућности запослења или одржања запос-
лења“.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

САЈАМ Ј=ДНАКИ

5. Форум напредних технологија у Нишу

Иста права за све грађане

Катарина Јовичин

Вања Стојковић
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Н ационална служба за запошљавање организује обу-
ку за завариваче, једно од најтраженијих занимања. 
Обука за тржиште рада одвија се у оквиру пројекта 
„ЕУ подршка Националној служби за запошљавање” у 

циљу смањења незапослености. Подаци Националне службе 
за запошљавање говоре да се, према пријављеним потреба-
ма послодаваца и броју незапослених конкретног образовног 
профила, заваривачи убрајају у раднике који брже долазе до 
посла и веома су тражени. Пројекат “Подршка програму запо-
шљавања НСЗ” директни је грант из фонда ЕУ – ИПА 2013. То 
је други директни грант који је Европска унија доделила На-
ционалној служби и који се успешно спроводи. Кроз пројекат 
се, осим обука за тржиште рада, спроводе и обуке на захтев 
послодавца, субвенције за отварање нових радних места и суб-
венције за самозапошљавање.

На обуци у Крагујевцу и једна жена
Након нешто више од три месеца обуке, која је подразу-

мевала теоријску и практичну наставу, седамнаесторо неза-
послених са евиденције НСЗ у Крагујевцу стекло је сертифи-
кат за заваривача. Од 20 полазника обуке, колико их је било 
пријављено, њих 17 је са успехом положило завршни тест. За 
једно од најтраженијих занимања на тржишту рада обучавали 
су се незапослени без квалификација или дугорочно незапос-
лени, односно лица која су на евиденцији НСЗ дуже од годину 
дана. Међу полазницима била је и једна жена, која је, према 
речима инструктора, била један од најуспешнијих полазника.

„Иако сам жена, мене овај посао веома интересује и много 
вoлим ово да радим. Зато сам била врло срећна када сам саз-
нала да се оваква обука организује и да сам испунила све ус-
лове да се укључим у обуку“, истакла је Латинка Лукић, која од 
петка у рукама има вредан сертификат о стеченим вештинама 
за заваривање. 

Обуку за завариваче реализовала је филиjала НСЗ у Кра-
гујевцу, а организовала Академија „Оксфорд“, као део конзор-
цијума који чине и Мокрогорска школа менаџмента и Завод за 
заваривање, у сарадњи са предузетником Душаном Аџићем, 
власником радње за машинску обраду метала. 

Полазници из Ниша са обуке право на посао
У Филијали Ниш НСЗ свечано су додељени сертификати о 

завршеној обуци за завариваче у оквиру пројекта „ЕУ подрш-
ка Националној служби за запошљавање“. На обуку коју је НСЗ 
организовала у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмен-
та, Академијом „Оксфорд“ и Народним универзитетом града 

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ  
СИГУРАН ПУТ ДО ПОСЛА

ЕУ подршка Националној служби за запошљавање
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Ниша, пријавио се 21 полазник, од којих је 20 изашло на заврш-
ни испит, а положило четрнаесторо.  

Полазници су били незапослени без квалификација или 
нискоквалификовани, а по завршетку обуке и положеном испи-
ту скоро половина њих је засновала радни однос, што се сма-
тра најбољим показатељем успеха обуке. Додели сертификата 
су присуствовали директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, 
заменица директора Наташа Станковић, директорка Народног 
универзитета града Ниша Марија Ранђеловић и представник 
Академије „Оксфорд“ Златица Миленковић. 

„Тромесечна обука трајала је од јуна до септембра и под-
разумевала је 360 часова, од којих 120 часова теоријске и 240 
часова практичне наставе. Завршни испит са успехом је поло-
жило 14 од 20 полазника, док ће осталих 6 добити потврду о 
положеној обуци“, нагласио је директор нишке филијале НСЗ 
Бобан Матић.

Милан Амедовић, један од полазника, објаснио је колико 
му значи сертификат за заваривача: „Бавим се приватно овим 
послом већ 40 година, иако нисам завршио школу за ово за-
нимање. Обука је била одлична, а сада уз сертификат имам и 
много веће шансе за запослење“.

Заваривачи веома тражени и у Новом Саду
Свечаном доделом сертификата са атестом завршена је 

обука за завариваче коју је организовала Национална служба 
за запошљавање у Новом Саду. Извођач обуке била је Акаде-
мија „Оксфорд“, у сарадњи са Факултетом техничких наука - 
Департманом за производно машинство.

Шест нових заваривача, незапослених са евиденције Фи-
лијале Нови Сад НСЗ, овим је стекло могућност да дођу до тра-
женог и добро плаћеног посла. Један од њих је и Коља Обровски, 
професор ликовне културе, који је због слабе тражње за ње-
говим занимањем на тржишту рада и немогућности да се за-
посли, одлучио да одабере обуку која ће му омогућити да брзо 
дође до жељеног посла: „Када је реч о мојој струци професора, 
сматрам да су ми шансе да се запослим све мање како време 
пролази. Зато сам одлучио да кренем на ову обуку. Чуо сам да 
се заваривачи траже и код нас и у иностранству. Обука је била 
добро плански организована и све сам успешно савладао. То је 
за мене једно велико искуство и могу стечено знање одмах и 
практично да применим, што је велики плус“, рекао је Коља.

Да је занимање заваривача веома тражено и да се На-
ционалној служби обраћа велики број послодаваца који су у 
потрази управо за овим кадровима, потврдила је и Смиљана 

Гардиновачки, начелница Одељења за образовање и обуке 
у новосадској филијали НСЗ: „Непрекидно пратимо понуду и 
потражњу на локалном тржишту рада и приоритет нам је да 
послодавцима понудимо квалитетан кадар са наше евиден-
ције, а теже запошљивима, попут оних који су већ дуго без 
посла и оних који немају квалификације, обезбедимо стицање 
тражених знања и вештина како бисмо им помогли да поста-
ну конкуретнији и лакше запошљиви на отвореном тржишту 
рада“, истакла је Смиљана и позвала полазнике који су добили 
своје сертификате да што пре дођу у НСЗ и са својим саветни-
цима договоре наредне кораке како би их повезали са послода-
вцима који траже завариваче.

Обука је трајала од јула до септембра, обухватила је 360 
часова теоријске и практичне наставе, а да би била квалитетно 
изведена, ангажовани су стручни предавачи са Департмана за 
производно машинство Факултета техничких наука у Новом 
Саду. Како је објаснио ванредни професор ФТН-а Себастијан Ба-
лош, иначе предавач теоријске наставе на овом курсу, посебне 
предиспозиције за бављење овим послом не постоје, потребно 
је само да се посао воли и да се осети цео поступак. Похвалио је 
полазнике, истакавши да су били веома заинтересовани и ре-
довно долазили на наставу, што је резултирало тиме да су сви 
успешно савладали основне поступке заваривања и заслужено 
стекли своје сертификате: „Бавили смо се основама поступка 
заваривања, заштитом на раду и свим оним што би полазници 
требало да знају једног дана када се запосле, а надам се да ће 
то бити веома брзо“, рекао је Балош и додао да је потражња за 
овим занимањем веома велика, те да је обука за завариваче 
једна од најисплативијих за коју су се незапослени могли од-
лучити.

Краљево добило 10 нових заваривача
У краљевачкој филијали Националне службе за запошљавање 

успешно је завршена обука за тржиште рада у оквиру које се десет 
младих људи преквалификовало у РЕЛ завариваче, тренутно јед-
но од најтраженијих занимања. Тим поводомо у просторијама НСЗ 
у Краљеву организована је свечана додела сертификата. 

Обуку је организовала образовна установа Академија „Окс-
форд агент“ у сарадњи са Мокрогорском школом менаџмента и 
Заводом за заваривање, а полазници су се обучавали у Грађе-
винском предузећу „Николић“ д.о.о. из Краљева. Инструктори 
су били инжењери са великим радним искуством. По њиховим 
речима, младићи су уложили велики труд и успешно савлада-
ли како теоријски, тако и практични део обуке за заваривање 
РЕЛ поступком, која је трајала 3 месеца, а на крају положили 
за атест. Укупна вредност обуке је 1,5 милиона динара, а кона-
чан ефекат ове активне мере запошљавања могао се видети 
већ на свечаној додели сертификата, где су два домаћа посло-
давца, ГП „Николић“ и „Радијатор инжењеринг“ из Краљева, 
понудила радни однос полазницима. Од десет полазника пет 
је прихватило запослење, а осталима је Национална служба за 
запошљавање понудила посао у другим успешним краљевач-
ким фирмама.
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Након уручења сертификата, директорка Филијале Краље-
во НСЗ Снежана Прелић је истакла значај реализације оваквих 
пројеката и нагласила да је спровођење обука за дефицитарна 
занимања директно оријентисано ка потребама тржишта рада 
и захтевима домаћих компанија. Она је изразила задовољство 
и због велике заинтересованости незапослених лица за обуку 
за РЕЛ заваривање и додала да се на тај начин вишеструко 
повећавају шансе за жељеним запослењем. „Као заваривачи, 
незапослена лица су много конкурентнија на тржишту рада. 
Много брже заснивају радни однос, а када стекну довољно ис-
куства постају пожељан и веома добро плаћен кадар“, нагласи-
ла је Снежана Прелић.

Сертификати за 7 заваривача у Бору
Седам незапослених лица са евиденције НСЗ у Бору по-

хађало је и успешно завршило обуку за заваривача. Тим пово-
дом је 18. октобра, у просторијама Академије „Оксфорд“ у Бору, 
одржана свечана додела сертификата, које је новим заварива-
чима уручио организатор образовања одраслих у Филијали 
Бор НСЗ Бојан Марковић.

„Обука коју је НСЗ организовала у сарадњи са Академијом 
‚Оксфорд‘ и фирмом ‚Ивко-метал‘ из Бора трајала је 360 часова, 
реализованих од јуна до августа“, објаснио је Марковић. Kоли-
ко је ово занимање тражено показује податак да је већ током 
септембра троје од седморо полазника на основу стечене ква-
лификације нашло запослење.

„Филијала Бор ће пратити радни статус и осталих полазни-
ка у периоду од 6 месеци након обуке, како би се утврдили и 
коначни ефекти ове мере“, закључује Марковић.

„По занимању сам грађевински техничар, али сам се одлу-
чио за ову обуку из три разлога – тражено је занимање, добро 
плаћено, али и да нешто ново научим. Обука је одлична, али 
било би нам драго да је дуже трајала, јер нам је потребно више 
праксе“, рекао је један од полазника, Горан Анђелковић. Наду 
да ће им ова обука помоћи у запошљавању изразили су и ос-
тали полазници.

Заваривачима у Смедереву
одмах после обуке понуђен посао 

Након што су добили сертификате и атесте о завршеној 
обуци за завариваче, свих 10 полазника обуке добило је понуду 
да остану да раде у фирми „Желвоз 026“ из Смедерева, у којој 
су се и обучавали. 

Обука за завариваче спроведена је у организацији смеде-
ревске филијале Националне службе за запошљавање од јуна 
до септембра, а организована је у сарадњи са Академијом „Окс-
форд“, Мокрогорском школом менаџмента, Заводом за завари-
вање и фирмом „Желвоз 026“. Обука је подразумевала 360 часо-
ва, од којих 120 часова теоријске и 240 часова практичне наставе.

„Стекао сам добро знање, али је потребно још искуства, 
знања и наравно рада. Жеља ми је да пронађем посао у струци 
за коју сам се обучавао и останем у Србији“, поделио је са нама 
своје утиске Никола Станковић, један од најмлађих полазника 
обуке.

Руководилац обуке у фирми „Желвоз 026“ Братислав Раде-
новић рекао је да су, захваљујући тестирању кандидата које је 
спровела НСЗ, изабрани полазници који су били веома заинте-
ресовани за учење. „Услови у којима су се обучавали су били 
идеални, јер су радили са искусним атестираним заваривачи-
ма. Највећи успех је што су кандидати са различитим нивоима 
квалификација и предзнањима успешно савладали веома за-
хтевну обуку“, сматра Раденовић. 

Филијала НСЗ из Смедерева пратиће радни статус полаз-
ника 6 месеци након обуке, како би се утврдили коначни ефек-
ти ове мере за смањење незапослености.

„Смедерево је један од 15 градова који је добио обуку за 
занимање које је веома тражено, не само у локалној средини, 
већ и у читавом региону, тако да очекујемо да ће сви полазни-
ци убрзо почети да раде“, истакла је в.д. директора Филијале 
Смедерево Јасмина Беочанин и захвалила свим сарадницима 
на изузетној сарадњи у реализацији обуке. 

Обуку у Врању успешно завршило свих
 пет полазника

Сертификате и атесте за успешно завршену обуку за зава-
риваче добило је петоро незапослених у Врању. 

Врањска филијала Националне службе за запошљавање је 
од јуна до септембра ове године организовала обуку у сарадњи 
са Академијом „Оксфорд“ и Мокрогорском школом менаџмен-
та. Полазници су прошли 360 часова обуке и сви су са успехом 
положили завршни тест, на основу чега су добили сертификат, 
који ће им помоћи да брже дођу до жељеног посла.

У Филијали Врање НСЗ кажу да ће наредних шест месеци 
пратити радни статус полазника обуке, како би се утврдили 
коначни ефекти ове мере за смањење незапослености.

Ј. Зорнић, В. Стојковић, Ђ. Мачак, В. Раковић,
Б. Михајловић Илић, А. Богић, В. Станојковић



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

615
Администрација и управа                        1 
Трговина и услуге                                18 
Медицина                                         20
Индустрија и грађевинарство                 30
Култура и информисање                            31
Наука и образовање                                          32
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција („Служ-
бени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
8375/2019 од 28. августа 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
 КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде - Управа за извршење кри-
вичних санкција, Немањина 22-24, Београд 
Радно место које се попуњава:

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
 У БЕОГРАДУ - ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

1) Подршка пословима обезбеђења
у Служби за обезбеђење, звање 

командир - приправник, 
место рада Београд

5 извршилаца

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
 У ПАНЧЕВУ

2) Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење, звање 

командир - приправник, 
место рада Панчево

5 извршилаца

IV Услови за рад који се односе на при-
правнике у Служби за обезбеђење: На осно-
ву члана 255 Закона о извршењу кривичних санк-
ција („Службени гласник РС“, бр. 55/14 и 35/19) 
за приправника у служби за обезбеђење може 
се примити лице које, поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средње обра-
зовање, да је млађе од 30 година и да је психич-
ки и физички способно за вршење службе. За 
приправника у служби за обезбеђење може се 
примити и лице до 35 година живота, ако има 
стечено високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
и стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године.

V Садржина пријаве и докази који се при-
лажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити 
назив радног места за које се конкурише, име и пре-
зиме, датум, место и државу рођења, јединствени 
матични број грађана, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, контакт телефон, податке о образо-
вању, пријава мора да буде својеручно потписана) 
- (образац пријаве се може преузети са сајта Минис-
тарства правде);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
- уверење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној дужности (не старије од 30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње, која је дата у прилогу конкур-
са (изјава се може преузети са сајта Министар-
ства правде).

Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рође-
них.

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у подат-
ке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их при-
бавља и обрађује (члан 9 став 3); 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3). 

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

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

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

Сви докази прилажу се на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству, мора бити ностри-
фикована.

VI Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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 (члан 45 став 1 Закона о државним 
службеницима).

Посебни услови за рад из Закона о извршењу 
кривичних санкција: Чланом 253 став 4 Закона о 
извршењу кривичних санкција, прописано је да се у 

радни однос не може примити лице које је осуђено због 
кривичног дела које се гони по службеној дужности, 
лице против кога се води кривични поступак за кри-
вично дело које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са пропи-
сима којима је уређено вршење безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (пет-
наест) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места“.

IX Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел. 011/2685-305 (радним данима од 
12.00 до 14.00 часова).

X Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на одређено вре-
ме у трајању од шест месеци. Приправник стиче 
одговарајуће звање, ако по завршеном приправ-
ничком стажу положи стручни испит у служби за 
обезбеђење. Приправнику у служби за обезбеђење 
престаје радни однос, ако у прописаном року не 
положи стручни испит у служби за обезбеђење, 
изузев ако је до тога дошло због болести или из 
других оправданих разлога. 

XI Посебне одредбе за пријем приправника 
у Служби за обезбеђење: Кандидат ће након 
извршене безбедносне провере и психофизичког 
тестирања бити позван на проверу здравствене 
способности за рад у служби за обезбеђење, са 
ношењем оружја.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог 
стања кандидата обавља се у Заводу за заштиту 
радника Министарства унутрашњих послова у Бео-
граду, Дурмиторска 9. Трошкове здравственог пре-
гледа кандидати плаћају лично без права на рефун-
дацију. Кандидат који на лекарском прегледу добије 
негативан лекарски налаз елиминише се из даљег 
поступка пријема кандидата.

Кандидату који није испунио услов везан за пси-
хофизичке способности, здравствене способности 
или за кога постоје безбедносне сметње доставља се 
решење о одбијању, у коме се наводе разлози због 
чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у 
поступку пријема.

Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат 
који је испунио формални услов и прошао без-
бедносну проверу, психофизичко тестирање и 
здравствени преглед позива се на разговор. На 
разговору се проверава вештина комуникације 
непосредно кроз разговор са кандидатима.

Управа за извршење кривичних санкција ће 
службеним путем вршити безбедносну проверу, 
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кри-
вичних санкција.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној од стране јавног 
бележника, у општини или суду биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.
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Обавештавају се кандидати да ће се документа-
ција враћати искључиво уз писмени захтев кан-
дидата.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, 
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе 
за извршење кривичних санкција, интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
 И ИНФОРМИСАЊА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство културе и информисања, Београд, 
Влајковићева 3.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за биланс, план, 
анализу и извршење финансијског 

плана звање саветник
Група за економско-финансијске 
послове Министарства, Сектор за 
економско-финансијске послове

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у изради предлога финансијског пла-
на;
- израђује годишњи и месечни план извршења 
буџета и обавља послове и активности везане за 
извршење финансијског плана Министарства;
- обавља послове који произилазе из редовног 
пословања Министарства - плаћање рачуна, еви-
дентира Обавезе у е-запису по основу примље-
них Одлука и евидентира Захтеве за плаћање у 
е-запису по основу примљених Решења о прено-
су средстава; 
- обавља суштинску контролу, формалну кон-
тролу, контролу законитости, рачуноводствене 
исправности и веродостојности финансијске доку-
ментације; 
- рачунску и контролу планске основаности; 
- води евиденцију о оствареним приходима из 
других извора (донације, ИПА фондова) и прати 
реализацију програма који се суфинансирају из 
тих извора и преузима обавезе у ИСИБ-у;
- учествује у припреми плана јавних набавки за 
Министарство и врши финансијске анализе за 
потребе поступка јавних набавки у Министарству;
- припрема информације од јавног значаја;
- прати законске прописе у оквиру делокруга пос-
ла;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке или из научне, односно 

стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

- Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско аналитички послови (израда сек-
торских анализа) - провераваће се писано путем 
симулације.

- Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско материјални послови (буџетски 
систем Републике Србије) - провераваће се писа-
но путем симулације.

- Посебна функционална компетенција за радно 
место прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Закон о култури) - провераваће се 
усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних коме-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Министарства културе и информисања www.
kultura.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Министарство културе и 
информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд 
или се подносе непосредно на писарници Минис-
тарства културе и информисања, Влајковићева 3, 
Београд са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Јелена Јовановић, тел: 011/3345-694 
од 9.00 до 13.00 часова.

VI 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства културе и информисања или у штам-
паној верзији на писарници Министарства културе и 
информисања, Влајковићева 3, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
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оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту), оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао).

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

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење о 
положеном правосудном испиту. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од (5) пет радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Министарства.

XI Врста радног односа: Радни однос заснива 
се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 

података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
20. новембра 2019. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени писаним путем на адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних ком-
петенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Министарства кул-
туре и информисања, Београд,  Влајковићева 3. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или имејл-адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Држав-
ни службеник на пробном раду, који је засно-
вао радни однос на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време а који нема положен државни 
стручни испит, полаже државни стручни испит у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар културе и информисања.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.kultura.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa културе и информисања, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
 КАДРОВИМА

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-9610/2019 од 27.09.2019. године, Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Служба за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове стручне 
подршке у организацији поступка 

провере компетенција, у звању 
млађи саветник

у Одсеку за спровођење поступка 
одабира кадрова, у Сектору за одабир и 

развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и органи-
зацији провере општих функционалних компе-
тенција које се вреднују у изборном поступку за 
извршилачка радна места и положаје; води еви-
денцију, прикупља податке и учествује у изради 
извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција кандидата; учествује у 
припреми и организацији провере понашајних 
компетенција које се вреднују у изборном поступ-
ку за извршилачка радна места и положаје; 
води евиденцију, прикупља податке и учест-
вује у изради извештаја о резултатима провере 
понашајних компетенција кандидата; прикупља 
податке и учествује у изради извештаја о спро-
веденим поступцима попуњавања радних места 
у органима; учествује у развоју нових техника и 
инструмената за процену компетенција за пот-
ребе одабира кадрова и анализе индивидуалних 
потенцијала за развој; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области психолошке науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање једна 
година радног искуства у струци или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, као и 
потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.

2. Радно место за административне 
послове, у звању референт

у Одељењу за подршку Жалбеној 
комисији Владе - Ужа унутрашња 

јединица изван сектора
1 извршилац

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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Опис послова: Води евиденцију приспелих 
жалби за Жалбену комисију Владе; води евиден-
цију о кретању предмета; води регистар одлука 
Жалбене комисије Владе; стара се о достављању 
решења Жалбене комисије Владе; припрема и 
стара се о достављању пропратних аката и списа 
предмета органу који је одлучивао у првостепе-
ном поступку; доставља позиве за седнице чла-
новима Жалбене комисије Владе; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: средња стручна спрема друштвеног 
или природног смера, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Место рада за сва извршилачка радна 
места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

1.Провера општих функционалних компе-
тенција за сва изршилачка радна места:
• организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост“ - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се писме-
но путем симулације.

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

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на веб-страници Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2.Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (страни језик - Енглески 
Б1) - провераваће се писмено путем теста.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању страног језика, на траженом 
нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Знање страних јези-
ка који су тражени конкурсом), достави и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

• Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима 
(управљање људским ресурсима базирано на 
компетенцијама) и посебна функционална ком-
петенција за одређено радно место - прописи 
из делокруга радног места (Уредба о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима) - провераваће се писмено 
путем есеја.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање и методе вођења интерних и доставних 
књига).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежности 
и организације органа (Уредба о оснивању Служ-
бе за управљање кадровима) и посебна функ-
ционална компетенција за одређено радно место 
- прописи из делокруга радног места (Уредба о 
категоријама регистартурског материјала с роко-
вима чувања) - провераваће се писмено путем 
симулације.

3. Понашајне компетенције за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна мес-
та: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

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

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

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

Докази који се прилажу уз образац прија-
ве су: писани доказ о знању рада на рачунару и 
писани доказ о знању енглеског језика ниво Б1 
(за радно место под редним бројем: 1).

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „Дигитална 

писменост“ сем уколико комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
важећи сертификат, потврду или други доказ о 
знању енглеског језика - ниво Б1 биће ослобође-
ни провере компетенције знање енглеског јези-
ка - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од писмене/усмене 
провере енглеског језика - ниво Б1. 

VII Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе или уверења којим 
се потврђује стручна спрема која је наведена у 
условима за радно место; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (уколико 
кандидат има положен државни стручни испит) 
/ кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
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.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 01. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинским управама. Фотокопије докумена-
та које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, односно уверење 
о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, 
прописано да су органи у обавези да по службе-
ној дужности, када је то неопходно за одлучи-
вање, у складу са законским роковима, бесплат-
но размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницама садржаним у служ-
беним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама. Документа 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном 
испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 

Администрација и управа
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да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

VIII Рок за подношење осталих доказа: 
Кандидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 5 
(пет) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Служ-
бе за управљање кадровима, Палатa „Србија“ 
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 
2 (источно крило).

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 18. новембра 2019. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
понашајних компетенција, посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2 (источно крило). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона или 
електорнске адресе), које наведу у својим прија-
вама.

X 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.

XI Трајање радног односа: за сва оглашена 
радна места радни однос се заснива на неодређе-
но време.

XII Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: 
Марко Ристић, телефон: 011/3112-043, Служба за 
управљање кадровима.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом на адресу Службе за упра-
вљање кадровима, Палатa „Србија“ 11070 Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло) или предају непосредно на писарници Служ-
бе за управљање кадровима, Палатa „Србија“ 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 
(источно крило), са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места (назив 
радног места)”.

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 

условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа (јавног 
бележника, у општинској управи или суду), биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

ЧАЧАК

БИБЛИОТЕКА
 „БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“

32300 Горњи Милановац
Трг кнеза Михаила 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: сходно чл. 28 Статута, за кандидата 
за директора утврђују се следећи услови: висо-
ка стручна спрема из хуманистичких односно 
друштвених наука; на основним академским 
студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
прописима које утврђује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању најмање 4 године, по 
пропису који је утврђивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да канидат има 
најмање пет година радног искуства у струци; 
знање енглеског или другог страног језика; да 
се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела за која се 
гони по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора; држављанство 
Републике Србије; општа здравствена способ-
ност. Сходно члану 29 Статута, конкурсна доку-
ментација за избор директора треба да садржи 
и следеће доказе: 1) предлог програма рада и 
развоја установе за период од четири године; 2) 
диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 
3) радну књижицу, односно други доказ о радном 
искуству (уговори, потврде и друго) из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 
4) биографију која садржи податке о садашњем 
раду и осталим резултатима; 5) уверење, не ста-
рије од 6 месеци, да се против кандидата не води 
истрага и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела за која се гони по служ-
беној дужности; 6) уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван; 7) уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
8) извод из матичне књиге рођених; 9) фотоко-
пију личне карте. Докази из става 1 овог члана 
прилажу се у оригиналу или копији овереној код 
надлежног органа. Доказе из става 1 тачке 6 и 7 
овог члана дужна је да прибави установа у складу 
са прописима којима се утврђује управни посту-
пак. У случају да доказе из става 3 овог члана 
не може да прибави установа, исте ће прибави-

ти кандидат. Управни одбор Библиотеке „Браћа 
Настасијевић” обавља разговоре са кандидатима 
и у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу записник о обављеним раз-
говорима и образложени предлог листе канди-
дата, са мишљењем о стручним и организацио-
ним способностима сваког кандидата. Приликом 
састављања листе кандидата УО ће ценити сле-
деће чињенице: да кандидат познаје пословање 
установе културе; да кандидат поседује руково-
деће искуство на пословима у области културе; 
квалитет предложеног програма рада и развоја 
Библиотеке „Браћа Настасијевић” из поднете 
конкурсне документације. Ако УО утврди да нема 
кандидата који испуњава услове да уђе у изборни 
поступак, сматра се да јавни конкурс није успео. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви 
докази, Управни одбор одбацује закључком, про-
тив кога се може изјавити жалба оснивачу у року 
од 3 дана од дана достављања закључка. Жал-
ба не задржава извршење закључка. О одлуци 
оснивача о именовању директора обавештава се 
сваки учесник конкурса. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВО ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ
Штрпце

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) да је лице пунолетно и пословно 
способно и држављанин Републике Србије; 2) 
да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама; 3) да има 
најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тач-
ке 2; 4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа; 5) да познаје област корпора-
тивног управљања; 6) да има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова; 7) да није 
члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 8) да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци; 9) да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавез-
но психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи; (2) обавезно психијатријско лечење 
на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана 
вршења позива, делатности и дужности. Струч-
на оспособљеност, знања и вештине: оцењују 
се у изборном поступку увидом у доказе који су 
приложени уз пријаву кандидата и усменим раз-
говором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом. 

ОСТАЛО: Пријаве на јавни конкурс подносе се у 
року од 30 дана од дана објављивања јавног кон-
курса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање ,,Послови“. Пријаве на јавни конкурс са 
неопходном документацијом и доказима подносе 
се Комисији за спровођење конкурса за избор 
директора јавних и јавно-комуналних предузећа 

Администрација и управа
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чији је оснивач Општина Штрпце, препоруче-
ном пошиљком, путем поште или лично преко 
писарнице Општине Штрпце у времену од 08 до 
16 часова, у затвореној коверти, на адресу: Цара 
Лазара бб, 38236 Штрпце са назнаком: Пријава 
на јавни конкурс за именовање директора Јавног 
предузећа „Ново јавно комунално предузеће“ 
Штрпце - не отварај. Докази који се прилажу уз 
пријаву: извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о послов-
ној способности (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
доказ о радном искуству на пословима за које се 
захтева високо образовање (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења /потврде послодавца); 
доказ о радном искуству на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа, орга-
низовању рада и вођењу послова (оригинал или 
оверена фотокопија уверења / потврде послода-
вца); изјава дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке 
странке, односно акт надлежног органа поли-
тичке странке да је лицу одређено мировање 
функције у органу политичке странке; уверење 
надлежног органа (надлежне полицијске управе) 
да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; доказ да му није изречена мера 
безбедности (издат од стране надлежног органа) 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи; (2) обавезно 
психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно 
лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохо-
личара; (5) забрана вршења позива, делатности 
и дужности. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће бити предмет разматрања. 
Информације о спровођењу јавног конкурса се 
могу добити на број телефона: 0290/70-911, сва-
ког радног дана од 10 до 14 часова.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

И ПУТЕВЕ ШТРПЦЕ
Штрпце

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) да је лице пунолетно и пословно 
способно и држављанин Републике Србије; 2) 
да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама; 3) да има 
најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тач-
ке 2; 4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа; 5) да познаје област корпора-
тивног управљања; 6) да има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова; 7) да није 
члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 8) да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци; 9) да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавез-
но психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи; (2) обавезно психијатријско лечење 
на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана 
вршења позива, делатности и дужности. Струч-
на оспособљеност, знања и вештине: оцењују 
се у изборном поступку увидом у доказе који су 

приложени уз пријаву кандидата и усменим раз-
говором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене конкурсом.

ОСТАЛО: Пријаве на јавни конкурс подносе се у 
року од 30 дана од дана објављивања јавног кон-
курса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Пријаве на јавни конкурс са 
неопходном документацијом и доказима, подно-
се се Комисији за спровођење конкурса за избор 
директора јавних и јавно-комуналних предузећа 
чији је оснивач Општина Штрпце, препоруче-
ном пошиљком, путем поште или лично преко 
писарнице Општине Штрпце у времену од 08 до 
16 часова, у затвореној коверти, на адресу: Цара 
Лазара бб, 38236 Штрпце са назнаком: Пријава 
на јавни конкурс за именовање директора Јавног 
предузећа „ЈП за грађевинско земљиште и путеве 
Штрпце - не отварај. Докази који се прилажу уз 
пријаву: извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о послов-
ној способности (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
доказ о радном искуству на пословима за које се 
захтева високо образовање (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења /потврде послодавца); 
доказ о радном искуству на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа, орга-
низовању рада и вођењу послова (оригинал или 
оверена фотокопија уверења / потврде послода-
вца); изјава дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке 
странке, односно акт надлежног органа поли-
тичке странке да је лицу одређено мировање 
функције у органу политичке странке; уверење 
надлежног органа (надлежне полицијске управе) 
да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; доказ да му није изречена мера 
безбедности (издат од стране надлежног органа) 
у складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи; (2) обавезно 
психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно 
лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохо-
личара; (5) забрана вршења позива, делатности 
и дужности. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће бити предмет разматрања. 
Информације о спровођењу јавног конкурса се 
могу добити на број телефона 0290/70-911, сва-
ког радног дана од 10 до 14 часова.

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА 

15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257 

Самостални извршилац на 
пословима социјалне и примарне 

здравствене заштите

УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
природно техн.технолошких и друштвено хума-
нистичких наука стечено на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно са стеченим образовањем на 
основним студијама од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање три 
година радног искуства у струци. Напомена: кон-
курсна комисија вршиће проверу и оцењивање 
стручне оспособљености усменим разговором са 
учесницима огласа, провером знања из Закона 

о социјалној заштити, Закона о општем управ-
ном поступку, Законом о здравственој заштити и 
Правилника о додатној образовној, здравственој 
подршци детету, ученику и одраслом.

Комунални инспектор

УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
природних, техничко технолошких и друштвено 
хуманистичких наука стечено на основним ака-
демским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, основним струковним студијама, односно са 
стеченим образовањем на студијама у трајању 
до три године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора и најмање три 
године радног искуства у струци. Напомена: кон-
курсна комисија вршиће проверу и оцењивање 
стручне оспособљености усменим разговором са 
учесницима огласа , провером знања из Закона о 
комуналним делатностима, Закона о инспекцијс-
ком надзору и Закона о општем управном поступ-
ку.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и оста-
ле услове прописане Законом: да је пунолетан 
држављанин Републике Србије, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, да му раније није престајао 
радни однос у државном органу, односну органу 
аутономне покрајине или јединице локалне само-
управе, због теже повреде дужности из радног 
односа и да испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и актом о система-
тизацији радних места. Докази које кандида-
ти прилажу уз пријаву на кокурс: оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уве-
рење о држављанству( не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву 
кандидата да му раније није престао радни однос 
у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног односа; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органим (лице са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима достављају уверење о положеном 
правосудном испиту). Доказ о радном искуству 
у струци (потврда, решење или други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком перио-
ду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); личну и радну биографију. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника, односно суда, град-
ској или општинској управи (ако су оверени пре 
28.02.2017. године). Провера стручне оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку: са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеним радним 
местима, назначене вештине и знања биће про-
верени у просторијама Градске управа града Лоз-
ница, Карађорђева 2. О датуму и времену спро-
вођења изборног поступка кандитати ће бити 
обавештени телефонским путем, путем елек-
тронске поште или поштом, на бројеве и адресе 
које су навели у пријави. Напомена: кандидати 
који први пут заснивају радни однос у органима 
аутономне покрајине, органима јединице локал-
не самоуправе или државном органу, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног испита за рад у државним 
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органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Лице 
на пробном раду које заснива радни однос на 
радном месту комунални инспектор, и лице које 
заснива радни однос на радном месту комунални 
инспектор, а нема положен испит за инспектора , 
полаже испит за инспектора у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. Пријаве 
на јавни конкурс са потребном доказима доста-
вити на адресу: Градска управа града Лозница, 
Карађорђева 2, са назнаком „За јавни конкурс”, 
у року од 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања. Пријаве доставити путем 
поште или лично, на шалтер писарнице, при-
земље Градске управе. Лице задужено за давање 
додатних обавештења о јавном конкурсу: Зоран 
Зарић, у канцеларији бр. 111, телефон 015/879-
257. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју је именовао начелник Градске управе града 
Лозница. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. Овај јавни 
конкурс се објављује у публикацији „Послови” и 
на званичној интернет страници града Лозница 
www.loznica.rs.

ПОЖАРEВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 121
тел. 012/280-125

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник и најмање 5 година радног 
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс потпи-
сану својеручно и биографију кандидата са наво-
дима о досадашњем радном искуству, приложити 
у оригиналу или овереној фотокопији: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију радне књижице, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
односно да није поднет захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за 
кривична дела за које се гоњење предузима по 
службеној дужности, диплому о стеченој стручној 
спреми, потврду о радном стажу, доказ о општој 
здравственој способности и програм рада за ман-
датни период. Рок за пријаву је 15 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве се подно-
се на горе наведену адресу, са назнаком „За јавни 
конкурс за именовање директора”.

СМЕДЕРЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Пионирска 1

тел./факс: 026/521-048, 026/514-825
e-mail:velikaplana.csr@minrzs.gov

centarplana@gmail.com

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: за директора може бити именовано 
лице које:је држављанин Републике Србије и 
које је стекло високо образовање на студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропи-
су које уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких 
и андралошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални радник, 
знање рада на рачунару, знање страног језика 
и најмање пет година радног искуства у струци 
у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите, организационе вештине,ко-
муникационе вештине, вештине презентације; 
није осуђивано за кривична дела из групе кри-
вичних дела против живота и тела, против слобо-
да и права човека и грађанина, против права 
по основу рада, против части и угледа, против 
полне слободе, против брака и породице, про-
тив службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије. Поред 
општих услова за заснивање радног односа кан-
дидат за директора уз прописану документацију 
(биографија, извод из МКР, уверње о држављан-
ству, диплома о стеченом образовању, уверење 
о радном искуству, уверење да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак 
односно да није стављен захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за 
кривична дела за које се гоњење предузима по 
слушбеној дужности) којом доказује да испуњава 
услове подноси програм рада за мандатни пери-
од на који се именује. Рок за поднешење прија-
ве је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
средствима јавног информисања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом и 
назнаком: ”За конкурс за именовање директора“, 
подносе се Управном одбору Центра за социјални 
рад општине Велика Плана, Пионирска 1.

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„НАПРЕДАК“

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Инкасант
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању природне 
или техничке струке; III степен стручне спре-
ме, са средњим образовањем у трогодишњем 
трајању, природне или техничке струке; радно 
искуство једна година.

                        Трговина и услуге

БФС СЕРВИС ДОО
Савски венац

Београд, Хумска 3ц

Хигијеничар
на одређено време од 2 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа, без обзира на радно 
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: телефон 060/806-6402, Милица 
Ћирић; имејл: hr@inexsg.rs, milica.ciric@bfsservis.
rs.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

11000 Београд
Савски венац, Булевар војводе Мишића 51

Саветник за продају животног 
осигурања

на одређено време, за рад у Лозници и 
околини

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира 
на занимање, добре комуникационе вештине 
и способност рада са људима, возачка дозвола 
Б категорије, основно знање рада на рачуна-
ру. Теренски рад. Кандидати радне биографије 
могу послати на e-mail: hr.szo@sava-zivot.rs, осо-
ба за контакт: Нена Тешић, тел. 063/365-846 и 
011/3643-622.

„KODŽIĆ FASHION“ DOO
Београд, Кнеза Милоша 9

тел. 062/445-641

Продавац у бутику
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад на каси, познавање енглеког језика 
(средњи ниво), рад у сменама.

Шивачи, пеглари, моделари, 
помоћни радници

10 извршилаца

УСЛОВИ: У обзир долазе и неквалификовани 
радници који желе да науче ове послове, као и 
помоћни радници. 

ОСТАЛО: Рад се обавља у просторијама произ-
водње, на адреси: Саве Ковачевића 17, 11224 
Врчин. Кандидати треба да се јаве на телефон: 
062/445-641 и 062/105-1073, контакт особа Зори-
ца Булатовић Сакић, e-mail: kodzic@sezampro.rs.

BPS SECURITY DOO
Савски венац

Београд, Краља Милутина 53

Хигијеничар
повремено-привремени послови, 

на период од 6 месеци
15 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Лица ће бити радно 
ангажована у просторијама МУП-а на територији 
града Београда. Трајање конкурса: 22.12.2019. 
године. Начин конкурисања: телефон 063/118-
2754.
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БЗР „БЕЗБЕДНОСТ“ ДОО
Звездара - Београд, Димитрија Туцовића 115

Службеник обезбеђења
за рад без оружја, 

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на радно иску-
ство; лиценца за обављање послова обезбеђења 
без оружја (LF1) и стручни испит за противпожар-
ну заштиту. Рад у сменама, рад ван просторија 
послодавца. Трајање конкурса: до 18.11.2019. 
године. Начин конкурисања: телефон: 011/2750-
127, радним данима од 8 до 16 часова и на 
имејл-адресу: bzrbezbednost@orion.rs, лице за 
контакт: Зоран Лаловић.

MS SMART SOLUTION
11090 Београд, Видиковачки венац 104

тел. 064/4872-789
e-mail: mssmartsolution@gmail.com

Књиговођа
на одређено време 6 месеци, пробни рад 

1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању; познавање рада на рачунару, 
пожељан сертификат за књиговођу, обавезно 
радно искуство од 12 месеци. Јављање канди-
дата на телефон: 064/4872-789, пријаве се могу 
слати на: e-mail: mssmartsolution@gmail.com.

BIKE & TRAVEL
11000 Београд, Цара Душана 6

Менаџер у туризму

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, најмање 3 
године радног искуства у туризму, знање рада на 
рачунару и знање енглеског језика.

Административни радник
уговор о делу, са 50% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна спрема и најмање јед-
на година радног искуства на административним 
пословима.

ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем мејл-адресе: jedrenjetravelklub@gmail.
com. Конкурс траје до 23.11.2019. године.

“BLACK & WHITE” DOO
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151б, лок.18
тел. 064/648-67-67

Административни радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског 
смера, радно искуство 6 месеци на истим или 
сличним пословима, знање рада на рачунару (MS 
Office), знање енглеског језика (средњи ниво).

Трговац у малопродаји текстилне 
метраже

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, радно искуство 6 месеци у трговини, 
пожељно познавање рада на рачунару.

Магационер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељно радно искуство на наведе-
ним пословима.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “СУБОТИЦА”
24000 Суботица, Сегедински пут 11

тел. 064/8649-161

Конобар - сервир
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без 
обзира на врсту занимања.

Помоћни радник - судопера
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве лично, на 
контакт телефон или горенаведену адресу, сва-
ког дана од 10 до 13 часова. Контакт телефон: 
064/8649-161. Оглас је отворен до 30.11.2019. 
године.

PD ”GOODHOUSE” DOO
Булевар Милутина Миланковића 132/60

11070 Нови Београд
e-mail: office@goodhouse.rs

Хигијеничар
на одређено време, за рад у Субтици, 

радно време краће од пуног

УСЛОВИ: завршена основна школа, пожељно 
радно искуство али није неопходно. Заинтересо-
вани кандидати могу своје биографије слати на 
горенаведени имејл. Контакт телефон: 011/613-
00-30 или 060/30-40-769. Оглас је отворен до 
20.11.2019. године или до попуне.

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

тел. 060/86-01-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing” d.o.o. обратио се у улози 
послодавца који ће након запошљавања лица 
иста упутити на рад свом клијенту „Бамби” АД 
Пожаревац.

Рефилер у малопродајном објекту
место рада: Београд - 10, Пожаревац - 

10, Шабац - 10, 
на одређено време 24 месеца

30 извршилаца

Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном 
робом у малопродајном објекту.

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

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

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

Консултант за продају и маркетинг
на одређено време 3 месеца, место рада: 
Београд - 5, Обреновац - 2, Лазаревац - 

2, Ваљево - 2, Смедерево - 2, Пожаревац 
- 2, Нови Сад - 3, Зрењанин - 2, Суботица 

- 2, Шабац - 2, Крагујевац - 3, Чачак 
- 2, Ниш - 3, Лесковац - 2, Крушевац - 
2, Вршац - 2, Панчево - 2, Зајечар - 2 

(бројеви се односе на број извршилаца)
42 извршиоца

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

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил и радно искуство; рад на 
рачунару: MS Office пакет (основни ниво); спрем-
ност за рад у тиму, пословни бонтон, поседовање 
комуникационих и презентационих вештина.

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, 
фиксну плату и бонусе за остварене резултате, 
континуирану едукацију, професионалну подрш-
ку и неопходна средства за успешан рад, могућ-
ност интернационалне каријере. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон послодавца или своје пријаве да 
доставе путем мејла.

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

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и 
са кинеског на српски језик (усмена и писана кон-
верзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани професор кинеског језика и књижевности 
/ мастер професор кинеског језика и књижев-
ности; дипломиран филолог; могу конкурисати 
и лица ван траженог образовног профила уко-
лико испуњавају остале услове; радно искуство: 
небитно; кинески језик - виши или конверза-
цијски ниво; енглески језик - средњи ниво; знање 
рада на рачунару - средњи ниво.

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

MEDIX TECHNOLOGIE DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

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

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

након 6 месеци постоји могућност 
заснивања радног односа на неодређено 

време
3 извршиоца

Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Опис посла: презентовање и продаја нашег асор-
тимана на терену.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 3 месеца 
радног искуства; обавезна дозвола Б категорије; 
обавезно претходно радно искуство на истим или 
сличним пословима продаје; професионалан и 
коректан однос према купцима; добра комуни-
кација и преговарачке вештине, посвећеност 
и самоиницијатива; продајне и презентационе 
вештине; спремност за рад на терену (Републике 
Србије); комуникативност, одговорност и само-
сталност у раду, тимска сарадња; ентузијазам у 
послу; пожељно коришћење сопственог возила у 
првих 6 месеци рада. Од нас можете очекивати: 
редовну и тачну исплату зараде, стални радни 
однос, рад од пет дана у недељи, добре услове 
рада у динамичном и тимски оријентисаном окру-
жењу, континуирану едукацију у вези постојећих 
и нових производа. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу послати радну биографију на 
горенаведену имејл-адресу или се јавити путем 
телефона, особа за контакт: Марко Станимиро-
вић.

„ASSI DELUXE“ DOO
11070 Нови Београд

Виноградска 201
тел. 063/187-21-26

Рад на пегли
пробни рад 2 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било 
којем занимању, радно искуство 2 месеца на 
пословима у производњи чарапа. Пријаве слати 
на е-mail: assideluxdoo@gmail.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

“INDUCO” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 17

Маркетинг асистент

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, знање енглеског језика (средњи 
ниво). Кандидат може бити лице које је дуже од 
6 месеци на евиденцији Националне службе за 
запошљавање. Пријаве слати na e-mail: saska.
tosic@induco.rs до 15.11.2019. године.

ТР “ВИКМАРЛОНЕ”
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151а лок.3а
тел. 063/207-420

Трговац
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве сла-
ти на мејл: atlas.martinovic@gmail.com, у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

“BLACK & WHITE” DOO
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151б/18

Помоћни радник на машини за вез
на одређено време до 1 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно искуство на истим или 
сличним пословима, пожељно познавање тексти-
ла, познавање рада на рачунару. Пријаве слати 
на e-mail: branka@blackandwhite-textile.com.

„ЈУГОКОРАЛ 3“ ДОО
24000 Суботица, Сомборски пут 79, локал 5

тел. 063/566-025, 064/328-57-15

Продавац

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен струч-
не спреме. Заинтересовани кандидати могу се 
јављати на горе наведени контакт телефон. 
Оглас остаје отворен 21.11.2019. године.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Томислава Секулића бб

тел. 038/64-624, факс: 038/64-624
e-mail: dzgracanica@gmail.com

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу 

(специјалиста педијатрије)
на одређено време до повратка 

запосленог са специјализације из 
области педијатрије

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: б) стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
из области медицине у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; меди-
цински факултет, завршена специјализација из 
области педијатрије в) додатна знања /испит/ 
радно искуство: стручни испит, лиценца, специја-
листички испит, радно искуство пожељно.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом 
кандидати подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту; оверену фотоко-
пију лиценце; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); личну кар-
ту (очитану). Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору кандидата. 
Одлука о избору кандидата донеће се у законом 
предвиђеном року. Пре заснивања радног одно-
са кандидат који буде изабран је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос; уверење да се против кандидата не води 
истрага или кривични поступак (уверење издаје 
суд). Оглас је објављен и на интернет страница-
ма Министарства здравља РС и интернет страни-
ци Дома здравља Грачаница. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом 
здравља Грачаница, Грачаница - Пријава на 
оглас, Томислава Секулића бб, 38205, АП КиМ, 
или доставити лично у Дому здравља Грачаница, 
Служби за правне послове. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

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

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до 6 месеци 

због повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему радног простора, 
прибора и материјала потребног за рад у Заво-
ду и на терену, води рачуна о исправности опре-
ме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно 
одржавање), а према упутствима произвођача, 
учествује у вођењу прописане документације, 
учествује у изради периодичних извештаја, учест-
вује у изради документације ИМС-а, примени исте 
и предлаже промене уколико постоји потреба за 
изменом процеса рада, води рачуна о правилном 
руковању медицинским отпадом и заштити и очу-
вању животне средине, врши пријем добровољ-
них давалаца (ДДК), регистрацију и унос подата-
ка у информациони систем у заводу и на терену, 
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и 
на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК 
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногруп-
ну припадност ДДК оријентационом методом на 
плочици у Заводу и на терену, врши венепунк-
цију даваоца крви, узима узорке крви за имуносе-
ролошка тестирања у Заводу и на терену, брине 
о ДДК за време и непосредно након давања крви 
у Заводу и на терену, учествује у збрињавању 
нежељених реакција код ДДК у Заводу и на тере-
ну, доставља узорке узете крви од ДДК лаборато-
рији за тестирање уз спроводну листу, доставља 
узете јединице крви лабораторији за производњу 
продуката од крви, уз спроводну листу, обавља 
и друге послове из делокруга рада техничара IV 
степена трансфузијског смера, сходно потребама 
Завода.

УСЛОВИ: средња стручна спрема - завршена 
медицинска школа лабораторијског или општег 
смера, положен стручни испит, поседовање 
лиценце, најмање 6 месеци радног искуства у 
том звању. Потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној 
медицинској школи лабораторијског или општег 
смера, фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографија (CV), доказ о 
радном искуству у виду уверења/потврде посло-
давца, фотокопије радне књижице и сл. Прија-
ве се подносе путем поште на адресу: Завод за 
трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 
21137 Нови Сад, са назнаком “За оглас“ или непо-
средно управи Завода за трансфузију крви Војво-
дине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Кон-
такт телефон: 021/4877-953. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања јавног 
огласа у публикацији “Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ 

КНИЋ
34240 Кнић

тел. 034/510-173

Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи, на 

одређено време ради замене одсутног 
радника до повратка са дужег боловања

Опис посла: збрињава пацијенте на месту 

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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повређивања, пружа хитну медицинску помоћ 
болеснима у амбуланти и на терену, даје налог 
за санитетски превоз болесних и повређених 
и учествује у хитном транспорту пацијента до 
одговарајуће здравствене установе, обавештава 
дежурну службу МУП-а о несрећама, саобраћај-
ним удесима и смртним случајевима у случају 
постојања сумње на насилну смрт и у случајеви-
ма проналажења леша, утврђује време и узрок 
смрти, води потребну медицинску документацију. 
Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним 
академским студијама из области медицине по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама из области медицине у трајању од нај-
мање 5 година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
завршен медицински факултет; положен стручни 
испит за занимање доктора медицине; лиценца 
за рад издата од надлежне коморе. Као доказе 
о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на оглас са биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном стома-
толошком факултету, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту и оверену копију 
лиценце или решења о упису у именик коморе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве се подно-
се лично или поштом на адресу: Дом здравља 
„Даница и Коста Шамановић“, 34240 Кнић.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-055

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, поседовање лиценце и нај-
мање 6 месеци искуства у звању доктора медици-
не. Као доказе о испуњености услова кандидати 
треба да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о 
врсти и степену стручне спреме, оверену фото-
копију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту за доктора медицине, оверену фотоко-
пију лиценце доктора медицине, доказ о радном 
искуству и фотокопију личне карте.

Возач санитетског возила

УСЛОВИ: завршена средња школа и поло-
жен возачки испит Б категорије. Као доказе о 
испуњености услова кандидати треба да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о врсти и степену стручне 
спреме, фотокопију возачке дозволе и фотоко-
пију личне карте.
ОСТАЛО: Кандидати писмену пријаву, са траже-
ним документима, достављају лично или поштом 
на горенаведену адресу Дома здравља Бач, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање рад-
ног односа за ________ (навести радно место за 
које се конкурише: за доктора медицине, односно 
за возача санитетског возила)“, најкасније у року 
од 10 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и ДЗ Бач. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је 
помоћник директора Драган Копања. Неблаго-
времене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће 
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на огласној табли ДЗ Бач и дос-
тављена на адресе свих кандидата. Достављена 
документација неће се враћати кандидатима.

ЗУ АПОТЕКА “ЗИНГИБЕР” 
26000 Панчево, Вељка Петровића 11а

Дипломирани фармацеут
приправник
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама. Директно упућивање 
кандидата према договореним терминима за 
разговор, „Зингибер“ Панчево, Вељка Петро-
вића 11а, 08-17 часова. Слање пријаве за посао 
мејлом: zingiberapoteka@gmail.com, јављање кан-
дидата на контакт телефон: 060/339-2366.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти,

 на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре - техничара. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са наз-
наком за који конкурс се подноси пријава. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине - изабрани лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не важећа лиценца за обављање послова из 
своје струке; стручни испит, лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уве-
рење о држављанству, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це, фотокопију личне карте.

Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медици-
не, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника 

и здравствених сарадника; стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежне коморе; извод 
из матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”, сајту Минис-
тарства здравља РС и сајту ДЗ „Др Симо Мило-
шевић“. Пријаве се подносе на адресу: ДЗ „Др 
Симо Милошевић“, Пожешка 82, 11030 Београд 
или на архиви ДЗ, III спрат, соба бр. 15. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање. Како 
достављену документацију подносилаца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидати-
ма, иста не мора бити оверена. Одлука о избору 
кандидата на расписани конкурс биће објављена 
сајту ДЗ „Др Симо Милошевић“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
„ПОМОРАВЉЕ“

35230 Ћуприја, Миодрага Новаковића 78

Лабораторијски техничар
у Центру за контролу и превенцију 

болести

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће усло-
ве: средње образовање, стручни испит, лиценца, 
најмање 18 месеци радног искуства положен 
возачки испит Б категорије - минимум. Као дока-
зе о испуњености услова за пријем у радни однос, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, контакт телефоном и 
адресом становања потписану од стране канди-
дата, фотокопију личне карте, оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена), оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце, доказ о радном искуству.

Дипломирани инжењер 
електротехнике

Опис посла: одржава рачунарску и интернет 
мрежу Завода, одржава и уређује веб-стране 
Завода, контрола рада видео-надзора и ГПРС-а 
службених возила, припрема и израда годишњег 
статистичког приказа здравствене делатности 
на територији Поморавског округа, одржавање 
и ажурирање базе о кретању хроничних боле-
сти, припрема и израда фактура према РФЗО-у 
за услуге које пружа Клиничка микробиологија, 
одржава наменске базе података које повезују 
остале делатности са здравственим информацио-
ним сисдтемом, прикупља медицинску докумен-
тацију из здравствених установа, врши контролу 
исправности података и унос у базе података, 
врши контролу исправности података након уно-
са у базе, проучавање и праћење савремених 
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информационих токова у систему у здравству, 
припрема и имплементација нових апликација 
у свакодневном раду Завода за јавно здравље, 
праћење и контрола уноса и архивирања пода-
така у рачунаре, контролише и ажурира базе 
податка из појединих области здравствене делат-
ности (организациона структура, кадрови, опре-
ме) за територију округа, комуникација путем 
електронске поште, едукација радника Завода из 
области информатике, информатичка обрада и 
припрема за публикацију одређених материјала 
(статистички подаци стручни радови и др.), изра-
да оперативних програма, дефинисање и одржа-
вање рачунарске опреме у складу са потребама 
организације, други послови из области струке по 
налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидат мора испуњавати и следеће усло-
ве, висока стручна спрема, најмање 18 месеци 
радног искуства, познавање рада на рачунару 
Microsoft Office пакета, положен возачки испит Б 
категорије минимум. Као доказе о испуњености 
услова за пријем у радни однос, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас, са кратком 
биографијом, контакт телефоном и адресом ста-
новања, потписану од стране кандидата, фото-
копију личне карте, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
извода из матичне книге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена), оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), уверење надлежног суда да се против кан-
дидта не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, доказ о радном искуству. 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. Рок за подношење пријава на оглас 
је 8 дана од дана објављивања код Националне 
службе за запошљавање у публикацији “Посло-
ви”. Оглас је објављен и на интернет страници 
Министарства здравља. Пријаве на оглас доста-
вити у затвореној коверти, техничком секретару 
Завода за јавно здравља Ћуприја “Поморавље” у 
Ћуприји или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава на оглас” и назнаком радног 
места за које се конкурише. Кандидати који не 
буду изабрани биће обавештени у складу са зако-
ном. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Кандидат који буде 
изабран за пријем у радни однос на неодређе-
но време, пре закључења уговора о раду биће 
дужан да достави лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге I, на одређено време 
до 3 месеца

Опис посла: одржава хигијену и дезинфекцију 
просторија, болесничких соба, санитарних прос-
торија, службених просторија, операционог бло-
ка, помоћних просторија и осталих просторија; 
одржава хигијену и дезинфекцију намештаја 
и инвентара у болесничким собама и одговара 
за хигијену истих; одговара за правилно при-
купљање и одлагање отпадног материјала; врши 

прање и дезинфекцију ноћних посуда; брине о 
пријему и дистрибуцији чистог веша и прописа-
ном прикупљању, одлагању и одвожењу прља-
вог веша у вешерај; одговоран је за правилну упо-
требу дезинфекционих средстава под надзором 
главног санитарног техничара; обавља послове 
хигијене у административним просторијама; по 
потреби обавља послове на одржавању хигијене 
дворишта; обавља и друге послове у оквиру своје 
стручне спреме по налогу главног санитарног 
техничара, главне/одговорне сестре радне једи-
нице у којој обавља посао и руководиоца радне 
јединице.

Спремач/ спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге II, на одеђено време 
до 6 месеци

Опис посла: пере веш, гардеробу, постељину, 
радну одећу и остало рубље Института; суши и 
пегла веш и одећу; врши обележавање рубља и 
његово крпљење; чисти и дезинфикује машине 
за сушење и пеглање рубља, као и радне прос-
торије вешераја; требује и преузима материјал 
за потребе одржавања одеће; води евиденцију 
о утрошку детерџената и других средстава за 
прање; ради и друге послове из своје струке по 
налогу непосредног руководиоца; за свој рад 
одговара непосреднм руководиоцу.

Перач лабораторијског посуђа
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: врши послове прања и сушења 
лабораторијског посуђа; врши распоређивање 
лабораторијског посуђа по месту употребе; одр-
жава хигијену радних површина у лабораторији; 
пролази интерне обуке за рад; води прописане 
евиденције; врши и друге послове своје струке 
по налогу главног лабораторијског техничара, 
главног санитарног техничара и руководиоца 
организационе јединице; ради и друге послове из 
своје струке по налогу непосредног руководиоца; 
за свој рад одговара непосреднм руководиоцу. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: завршена основна школа. Кандидати 
подносе: својеручно потписану молбу за пријем 
и биографију са адресом, контакт телефоном 
и имејл-адресом. Уз молбу се у оригиналу или 
овереној копији подносе следећа документа: 
диплома завршене основне школе; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседу-
је (оверена копија радне књижице, уговора о 
раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, просечна оце-
на у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави: уредан санитарни налаз што 
доказује фотокопија санитарне књижице; лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, 
доказ о имунизацији ММР вакцином или потвр-

ду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ анти-
тела); доказ о имунизацији хепатитис Б. Оглас се 
објављује у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25

тел. 025/574-21-31

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и 
упућује их на помоћне дијагностичке прегле-
де, поставља рану или дефинитивну дијагнозу, 
одређује терапије, упућује на консултативно-спе-
цијалистичке прегледе, на стационарно лечење 
или рехабилитацију, врши оцену здравственог 
стања и радне способности, упућује пацијенте 
на лекарску комисију, издаје лекарско уверење 
за суд, обавља мале хирушке и остале интер-
венције, обавља кућне посете, врши утврђивање 
смрти (мртвозорство), одређује врсту и начин 
лечења, прати ток лечења и усклађује миш-
љење и предлоге за наставак лечења, одређује 
врсту и дужину кућног лечења, прописује леко-
ве и медицинска средства, као и одређене врсте 
медицинско техничких помагала, води прописну 
медицинску документацију о здравственом стању 
и лечењу осигураника као и друге послове у вези 
свог радног места. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, лиценца. Доставити: копију 
о положеном стручном испиту, дозволу за рад 
- лиценцу, оверену фотокопију дипломе, крат-
ку биографију. Пријаве слати на Правну службу 
Дома здравља Оџаци, Мостонга 25, Оџаци. Рок за 
подношење пријава је 7 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за доношење одлуке о избору 
кандидата је 30 дана.

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

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

Дефектолог
на одређено време 12 месеци, уз 

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

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

Шид
13 извршилаца

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

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

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

„АНДРЕА ДЕДИЊЕ“ ДОО БЕОГРАД
Савски венац - Београд

Александра Стамболиског 1

Медицинска сестра - техничар
за негу и давање терапије одраслим и 

старим лицима, пробни рад 1 месец
12 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар са IV сте-
пеном; без обзира на радно искуство; приоритет 
имају лица са лиценцом.

Физиотерапеут за спровођење 
прописане физиотерапије 

6 извршилаца

УСЛОВИ: физиотерапеутска сестра - техничар са 
IV ССС, физиотерапеут са VI ССС и дипл. физио-
терапеут са VII ССС; без обзира на радно иску-
ство.

Вешерка за прање, пеглање и 
сортирање веша

пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: лица са III и IV ССС; без обзира на рад-
но искуство. 

Неговатељ за негу одраслих и 
старих лица
8 извршилаца

УСЛОВИ: геронтодомаћин, са II, III и IV ССС; без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Трајање 
конкурса: до попуне. Начин конкурисања теле-
фон: 060/3223-606, слање пријаве за запослење 
на имејл-адресу: dimicjovica@yahoo.com, лицe за 
контакт: Јовица Димић.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

тел. 069/832-4004

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање 
доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценцa за рад; позна-
вање рада на рачунару; положен возачки испит. 
Kандидат подноси следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеном факултету; фото-
копију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне Лекарске коморе; фотокопију личне 
карте; фотокопију возачке дозволе; кратку био-
графију, са навођењем степена познавања рада 
на рачунару и са тачном адресом и контакт теле-
фоном кандидата.

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, 
звање доктор стоматологије, VII/1 степен струч-
не спреме; положен стручни испит; лиценцa за 
рад; познавање рада на рачунару; кратка биогра-
фија, са навођењем степена познавања рада на 
рачунару и са тачном адресом и контакт телефо-
ном кандидата. Кандидат подноси следећу доку-
ментацију: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од надлежне Лекарске коморе; 
фотокопију личне карте; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару 
и са тачном адресом и контакт телефоном кан-
дидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се 
подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 
17, Гроцка или непосредно у канцеларији писар-
нице Правно-кадровске службе Дома здравља. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без пот-
пуне документације неће се узимати у разма-
трање. Како достављену документацију подноси-
лаца молби на објављене конкурсе не враћамо 
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука 
о избору кандидата на расписани конкурс биће 
објављена на огласној табли Дома здравља Гроц-
ка, а информације се могу добити у Правно-ка-
дровској служби Дома здравља Гроцка.

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

тел. 011/3223-655

Лабораторијски техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема и одржава простор 
и прибор за рад, припрема пацијенте и узима 
биолошки материјал за рад, учествује у изра-
ди лабораторијских анализа, хематолошких и 
биохемијских анализа, ради на биохемијским и 
хематолошким анализаторима (програмирање 
и пуштање узорака), одлази на терен код непо-
кретних болесника ради узимања биолошких 
материјала за рад, обавља послове и радне 
задатке на терену по потреби, води рачуна о 
правилном одлагању медицинског отпада, учест-
вује у пословима везаним за напредак службе 
(увођење нових информационих технологија, 

едуковање на новим апаратима), обавља посло-
ве под стручним надзором специјалисте меди-
цинске биохемије, односно биохемичара, врши 
административне послове, уписује пацијенте у 
протокол, уписује резултате извршених анализа 
и извештаје које издаје пацијентима, води днев-
ну и текућу евиденцију о обављеним анализама 
и температурне карте, помаже у припремању 
извештаја, контрола стерилизације, стерилиза-
ција материјала, обавља и друге послове из своје 
струке по налогу одговорног лаборанта, непо-
средног руководиоца и начелника службе којима 
је одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: медицинска школа, средње образо-
вање - лабораторијски смер; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању лабораторијски техничар; познавање рада 
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); поседовање возачке дозволе Б кате-
горије (није услов за заснивање радног односа).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце или решења о упису у комору, фото-
копију возачке дозволе и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима. 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 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен 25.09.2019. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се за рад-
но место: лабораторијски техничар, проб-
ни рад 3 месеца.

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

тел. 011/3223-655

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, односно, на 
спровођењу скрининг програма у складу с посеб-
ним програмима донетим у складу са прописи-
ма и планом рада службе, врши дијагностику 
и благовремено лечење пацијената, прописује 
лекове и медицинска средства, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одгова-
рајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, спроводи здравствену зашти-
ту из области менталног здравља, у поступку ост-
варивања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво, води потпуну медицинску документацију о 
здравственом стању пацијента, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, сви лекарски прегле-
ди и здравствене услуге из области педијатрије: 

Медицина
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превентивни лекарски прегледи, лекарски пре-
гледи у саветовалишту, лекарски преглед пре 
имунизације, лекарски преглед за превремени 
полазак детета у школу, педијатријски преглед 
новорођенчета у стану, преглед пред упућивање 
у установу за колективни боравак, категориза-
ција деце ометене у психо-физичком развоју, 
едукација средњег, вишег и високог кадра у 
оквиру Програма стручног усавршавања, струч-
но води здравствене раднике током стажа и при-
правничког стажа и одговоран је за њихов рад, 
ради у комисијама и на посебним програмима 
према плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, вак-
циналног картона, спровођење здравствено-вас-
питног рада у складу са планом, саветовање са 
родитељима, одговара за заштиту на раду за себе 
и за свој тим, обавља и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руководиоца, 
за свој рад одговоран је непосредном руководио-
цу и начелнику службе. 

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из педијатрије; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из педијатрије; стручни испит; лиценца; спе-
цијалистички испит; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктора медици-
не; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, фотокопију дипломе о поло-
женом специјалистичком испиту, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

офталмологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне 
офталмолошке прегледе свих популационих гру-
па, врши прегледе оболелих и даје мишљење за 
инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе 
оболелих ради лечења и кориговања вида, врши 
циљане офталмолошке прегледе на захтев других 
лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, 
предлаже медикаментозну и другу терапију у 
извештају о здравственом стању пацијента, ради 
у комисијама са посебним програмима у складу 
са позитивним законским прописима, одлукама 
органа управљања и директора Дома здравља, 
фактурише здравствене услуге које пружа, ради 
и друге послове из области своје струке по нало-
гу непосредног руководиоца и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из офталмологије; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из офталмологије; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медици-
не; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-

шеном факултету, фотокопију дипломе о поло-
женом специјалистичком испиту, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или решења о упису у комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

оториноларингологија
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши превентивне и куративне 
оториноларинголошке прегледе пацијената и 
даје своје мишљење, врши испитивање функције 
вестибуларног и кохлеарног апарата на захтев 
ординирајућег доктора, пружање хитме меди-
цинске помоћи (зауставља крварење из носа, 
вађење страног тела и др), оријентационивести-
буларни преглед, аудиолошки преглед, предла-
же медикаментозну и другу терапију у извештају 
о здравственом стању пацијента, врши прегледе 
и даје мишљења за комисије, по потреби, факту-
рише здравствене услуге које пружа, ради и све 
остале послове из области своје струке по нало-
гу непосредног руководиоца и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из оториноларингологије; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из оториноларингологије; стручни 
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испи-
ту, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису 
у комору и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, односно, на 
спровођењу скрининг програма у складу с посеб-
ним програмима донетим у складу са прописи-
ма и планом рада службе, врши дијагностику и 
благовремено лечење пацијената, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одгова-
рајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, прописује лекове и медицин-
ска средства, спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља у смислу превенције 
у оквиру прописаног скрининга, ране дијагности-
ке поремећаја, упућивања на специјалистичко 
консултативни преглед, прописивање препору-
чене терапије и упућивање на виши ниво здрав-
ствене заштите, у поступку остваривања здравс-
твене заштите изабрани лекар упућује пацијента 
на секундарни и терцијарни ниво, на основу 
мишљења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента на 

терцијарни ниво, води потпуну медицинску доку-
ментацију о здравственом стању пацијента, фак-
турише здравствене услуге које пружа, обавља 
консултативне прегледе у тиму са другим спе-
цијалистима у циљу пружања комплетније здрав-
ствене заштите, организује посао у својој радној 
јединици, ради на унапређењу дијагностичких, 
терапеутских и превентивних поступака, активно 
се бави здравствено-васпитном делатношћу пре-
ма плану службе и Дома здравља, води стручну 
обуку стажера и лекара опште медицине, бави се 
истраживачким радом и ради у комисијама и на 
посебним програмима, ради и све послове опи-
сане код доктора опште медицине, ради и друге 
послове из домена своје струке, за свој рад одго-
воран је непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из опште медицине или меди-
цине рада; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из опште медици-
не или медицине рада; стручни испит; лиценца; 
најмање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине; познавање рада 
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису 
у комору и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милу-
тин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
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.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, замена до повратка 

одсутног радника

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

Спремачица
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књи-
ге рођених и извод из матичне књиге венчаних 
(ако је извршена промена презимена), диплому о 
завршеној школи наведеној у условима за засни-
вање радног односа и сва четири сведочанства 
за радно место под редним бројем 1 - потврду о 
положеном стручном испиту за радно место под 
редним бројем 1 - фотокопију радне књижице, 
извод са евиденције Националне службе за запо-
шљавање, лиценца или решење о упису у комору 
за радно место под редним бројем 1. Приложи-
ти фотокопије тражених докумената. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефо-

Медицина
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ном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, донети лично у писарницу 
Опште болнице Параћин или послати на адресу: 
Општа болница Параћин, 35250 Параћин, Мајо-
ра Марка 12 у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
рад приликом заснивања радног односа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном или неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу 
предата документа се неће враћати кандидати-
ма. За све информације можете се обратити на 
телефон 035/8155-101.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар - сестра 
општег смера 

средња стручна спрема, Центар за 
васкуларну хирургију, на одређено 

време до повратка запосленог за дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, Служба за 

анестезију и реанимацију, на одређено 
време до повратка запосленог за дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар - сестра 
општег смера

средња стручна спрема, Центар за 
ургентну медицину, на одређено време 

до повратка запосленог за дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра 
општег смера

средња стручна спрема, Центар за 
неурохирургију, на одређено време до 

повратка запосленог за дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра 
општег смера

средња стручна спрема, Клиника за 
неурологију, на одређено време до 

повратка запосленог за дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар - сестра 
општег смера

средња стручна спрема, Клиника за 
општу и грудну хирургију, на одређено 
време до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Виши медицински техничар у 
операционој сали - инструментар

Операциони центар, на одређено 
време до повратка запосленог за дужег 

одсуства, пробни рад 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 посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Избор кандидата обавиће се на осно-
ву дужине радног (волонтерског) стажа и интер-
вјуа са кандидатима који обављају стручне Коми-

сије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки разред средње школе за медицинске тех-
ничаре/сестре са средњом школском спремом за 
радно место: медицински техничар општег сме-
ра (средња стручна спрема) ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра општег смера 
Центра за васкуларну хирургију; медицинска тех-
ничара општег смера (средња стручна спрема) 
ради попуне радног места медицински техни-
чар/сестра општег смера Службе за анестезију и 
реанимацију; медицински техничар општег сме-
ра (средња стручна спрема) ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра општег смера 
Центра за ургентну медицину; медицински тех-
ничар општег смера (средња стручна спрема) 
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра општег смера Центра за неурохирургију; 
медицински техничар општег смера (средња 
стручна спрема) ради попуне радног места меди-
цински техничар/сестра општег смера Клинике 
за неурологију; медицинска техничара општег 
смера (средња стручна спрема) ради попуне рад-
ног места медицински техничар/сестра општег 
смера Клинике за општу и грудну хирургију; 
уверење о положеном стручном испиту за рад-
но место; 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/потвр-
ду о радном стажу од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу са називом организационе једи-
нице (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 канди-
дата 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 установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у рад-
ном односу) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу) за радно место. 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља Републике Србије и сајту 
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 

центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима
основна школа, на одређено време од 

12 месеци због повећаног обима посла, 
пробни рад 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 организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Избор кандидата обавиће се на основу дужине 
радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кан-
дидатима који обављају стручне Комисије Кли-
ничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на 
једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије и сајта 
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Телефон за контакт: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинич-
ки центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Кра-
гујевац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место _______. (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Медицина 
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима
основна школа, на одређено време до 

повратка запосленог за дужег одсуства, 
пробни рад 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 организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Избор кандидата обавиће се на основу дужине 
радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кан-
дидатима који обављају стручне Комисије Кли-
ничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на 
једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије и сајта 
Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Одсеку за општу и адолесцентну 

педијатрију са токсикологијом 
Стационара Клинике за педијатрију, 

пробни рад до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Одсеку за хроничне плућне болести 
Службе за плућне болести Стационара 
Клинике за педијатрију, пробни рад до 

3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

на Одељењу за интензивну терапију 
у Служби дечје анестезиологије, 

интензивне терапије и терапије бола 
Стационара Клинике за дечју хирургију, 

пробни рад до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Одсеку неонаталне хирургије у Служби 
дечје хирургије Стационара Клинике за 
дечју хирургију, пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Одсеку за општу и адолесцентну 

педијатрију са токсикологијом 
Стационара Клинике за педијатрију, на 
одређено време, до 6 месеци, пробни 

рад до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Одсеку за хроничне плућне болести 
Службе за плућне болести Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 
време, до 6 месеци, пробни рад до 3 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: описи послова су утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Института за здравствену заштиту деце и омла-
дине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. 
године. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. да поседују средњу стручну спре-
му - IV степен, завршену средњу медицинску 
школу, смер педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра техничар; 2. положен струч-
ни испит; 3. лиценца за рад (или упис у именик 
коморе). Кандидати подносе: својеручно потпи-
сану молбу за пријем и биографију са адресом, 
контакт телефоном и имејл-адресом. Уз молбу се 
у оригиналу или овереној копији подносе следећа 
документа: диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда), не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе), не старије од 6 
месеци; доказ о радном искуству уколико га кан-
дидат поседује (оверена копија радне књижице, 
уговора о раду, потврда послодавца). 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 дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави: уредан санитарни 
налаз што доказује фотокопија санитарне књи-
жице; лекарско уверење о општој здравственој 
способности; доказ о имунизацији ММР вакцином 
или потврду о серолошкој анализи на морбиле 
(ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис Б. 
Пријаве се предају лично или поштом на адресу 
Института, са назнаком за које послове се кан-
дидат пријављује. Оглас објавити у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

1) Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за микробиологију, Одсек 
за копрологију, паразитологију и 

серолошку дијагностику

Опис послова: врши узорковање биолошког 
материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге 
и опрему за микробиолошка и биохемијска испи-
тивања; припрема, одржава и врши контролу 
исправности лабораторијске опреме; одржава 
културе микроорганизама; ради на биохемијс-
ким и другим анализаторима; изводи лаборато-
ријске анализе биолошког материјала, у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и установа-
ма на више нивоа здравствене заштите; спрово-
ди активности стручног усавршавања у области 
лабораторијске технике; стара се о апаратима и 
потрошном материјалу; учествује у евиденцији 
примљеног материјала и издатих налаза као и 
у припреми и обради података за извештаје; у 
оквиру смена и дежурстава ради у свим организа-
ционим јединицама на узимању, пријему и обра-
ди доспелог материјала и издављњу резултата; 
ради са потенцијално-инфективним биолошким 
материјалима; по потреби ради са пацијентима 
на пријему и узимању материјала за микробио-
лошке прегледе; одговорно је лице за вођење 
и контролу евиденције присуства запослених у 
Одсеку; учествује у раду комисија, радних група и 
других тела у складу са општим актима Институ-
та, по решењу директора; обавља и друге сродне 
послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекао одређена знања и звања а по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године, смер лабораторијски 
техничар; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме/уверења о стеченом звању лабораторијски 
техничар; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за 
издавање лиценце); фотокопију очитане личне 
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карте; фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико је дошло до промене презимена). 

2) Доктор медицине
у Центру за контролу и превенцију 

болести, Одсек за за епидемиолошки 
надзор над зоонозама, векторским и 

цревним заразним болестима

Опис послова: обавља послове предвиђене 
програмом специјализације за одређену област 
здравствене заштите; обавља сродне послове 
по налогу лекара специјалисте (ментора) и непо-
средног руководиоца из одговарајућег центра; за 
свој рад одговара ментору и помоћнику директо-
ра за образовну и научно-истраживачку делат-
ност и непосредном руководиоцу. Под надзором 
и по налогу непосредног руководиоца и специја-
листе епидемиолога, спроводи: епидемиолош-
ко испитивање лица оболелих, експонираних и 
сумњивих на инфективну болест као и носилаца 
узрочника инфективних болести, на инфектив-
ном одељењу и на терену, укључујући анкети-
рање, постављање индикација и надзор над узи-
мањем биолошког материјала за лабораторијске 
анализе од особе за коју се сумња да је оболела 
од инфективне болести; узоркује потенцијално 
заразни биолошки материјал за лабораторијске 
анализе у Центру, на инфективном одељењу и на 
терену; спроводи здравствени надзор над лици-
ма који су носиоци узрочника инфективних боле-
сти; спроводи епидемиолошку обраду и анализу 
пријава обољења/смрти од инфективне болести, 
пријава сумњи на инфективну болест и пријаве 
лабораторијски утврђеног узрочника инфектив-
них болести; спроводи епидемиолошки надзор 
над инфективним болестима у епидемијама; 
спроводи надзор над путницима у међународном 
саобраћају; послови према трећим лицима из 
делокруга рада одељења; послови према трећим 
лицима из делокруга рада Центра укључујучи 
обавезне здравствене прегледе у Центру и на 
терену; бави се научно-истраживачким радом; 
сарађује са инспекцијским службама; обавља и 
друге сродне послове који су у складу са струч-
ном спремом и за које је стекао  одређена знања 
и звања; учествује у раду комисија, радних група 
и других тела у складу са општим актима Инсти-
тута, по решењу директора или Управног одбора 
Института.
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. или на основним студијама медицине  у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине; возачка дозвола  Б категорије. Посеб-
ни услови: рад на терену (поједине групације 
становништва у здравственим установама и на 
инфективним одељењима); повремена изложе-
ност инфективном материјалу и агенсима непо-
знатог порекла; повремено додатно ангажовање 
у случају ванредних стања и епидемија и појаве 
болести од већег епидемиолошког значаја, по 
налогу непосредног руководиоца. Заинтересо-
вани кандидати подносе: пријаву са личном и 
радном биографијом са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе/ уверења  
о стеченом звању доктора медицине; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверена фотокопија лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лицен-
це); фотокопију очитане личне карте; фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко је дошло до промене презимена); фотокопију 
возачке дозволе Б категорије. 

3) Доктор медицине
на одређено време, али не дуже од 24 
месеца, због повећаног обима посла 
у Центру за микробиологију, Одсек 
за пиогене, респираторне и полно 

преносиве инфекције са референтном 
лабораторијом за резистенцију 

бактерија на антимикробне лекове

Опис послова: обавља сродне послове по налогу 
лекара специјалисте (ментора)  из одговарајућег 
центра; за свој рад одговара ментору и помоћ-
нику директора за образовну и научно-истражи-
вачку делатност; дијагностикује болести, ради на 
извођењу, тумачењу и издавању микробиолош-
ких налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу 
контролу квалитета и консултативне активности 
са докторима медицине других специјалности; 
ради са потенцијално-инфективним биолош-
ким материјалима; обавља послове предвиђене 
програмом специјализације за одређену област 
здравствене заштите; учествује у раду комисија, 
радних група и других тела у складу са општим 
актима Института, по решењу директора; обавља 
и друге сродне послове који су у складу са струч-
ном спремом и за које је стекао  одређена знања 
и звања а по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. или на основним студијама медицине  у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву са личном и радном биографијом са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе/уверења о стеченом звању доктора 
медицине; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за 
издавање лиценце); фотокопију очитане личне 
карте; фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико је дошло до промене презимена).

4) Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време, али не дуже од 24 
месеца, због повећаног обима послова 
у Центру за микробиологију (Одсеку 

за пиогене, респираторне и полно 
преносиве инфекције са референтном 

лабораторијом за резистенцију 
бактерија на антимикробне лекове - 
1 извршилац; Одсек за копрологију, 

паразитологију и серолошку 
дијагностику - 1 извршилац и Одсек за 

уринокултуре - 1 извршилац)
3 извршиоца

Опис послова: врши узорковање биолошког 
материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге 
и опрему за микробиолошка и биохемијска испи-
тивања; припрема, одржава и врши контролу 
исправности лабораторијске опреме; одржава 
културе микроорганизама; ради на биохемијс-
ким и другим анализаторима; изводи лаборато-
ријске анализе биолошког материјала, у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и установа-
ма на више нивоа здравствене заштите; спрово-
ди активности стручног усавршавања у области 
лабораторијске технике; стара се о апаратима и 
потрошном материјалу; учествује у евиденцији 
примљеног материјала и издатих налаза као и 
у припреми и обради података за извештаје; 
ради са потенцијално-инфективним биолош-

ким материјалима; у оквиру смена и дежурста-
ва ради у свим организационим јединицама на 
узимању, пријему и обради доспелог материја-
ла и издављњу резултата; по потреби ради са 
пацијентима на пријему и узимању материјала 
за микробиолошке прегледе; учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у складу 
са општим актима Института, по решењу дирек-
тора; обавља и друге сродне послове који су у 
складу са стручном спремом и за које је стекао 
одређена знања и звања а по налогу непосред-
ног руководиоца. 

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године, смер лабораторијски 
техничар; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме/уверења о стеченом звању лабораторијски 
техничар; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за 
издавање лиценце); фотокопију очитане личне 
карте; фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико је дошло до промене презимена). 

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове 
јавног огласа огласа могу бити позвани на раз-
говор уколико су потребне додатне информа-
ције које могу бити важне за доношење одлуке 
о пријему. Пријаву са потребном документацијом 
у затвореној коверти доставити поштом на адре-
су: Футошка 121, са назнаком „Пријава за јавни 
оглас за радно место (навести назив радног мес-
та)“ или предати лично на писарницу Института 
за јавно здравље Војводине (соба бр. 53). Учес-
ницима јавног огласа доставиће се путем поште 
обавештење о изабраном кандидату заједно са 
документима која су предали уз пријаву. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Оглас је објављен и на интернет 
страницама Националне службе за запошља-
вање и Министарства здравља Републике Србије 
(30.10.2019). Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у публика-
цији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА 
МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи, на одређено време због замене 
запосленог који је на дужем боловању

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја, или 
потенцијалих ризика за здравље у складу са прак-
сом и стандардима савремене неге и о томе води 
прописану медицинску документацију; у хитним 
случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на 
месту догађаја и у транспорту и прати болесни-
ка и надзире га за време превоза до здравстве-
не установе или куће ради даљег лечења; врши 
узимање узорака у стану болесника за бакте-
риолошко-лабораторијске прегледе; припрема 
болесника за дијагностичко-терапијске процеду-
ре и припрема опрему и уређаје за рад; учест-
вује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у 
крви и др.) и врши антропометријска мерења; 
врши интервенције по налогу доктора медицине 
у установи и на терену, по налогу доктор меди-
цине прати пацијента до болнице и обавезно се 
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налази поред пацијента којем по потреби указује 
помоћ и негу, води медицинску евиденцију и 
документацију, врши стерилизацију материјала 
и инструмената, правилно одлаже медицински 
отпад; спроводи континуирани процес статистич-
ког извештавања.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинска сестра - техничар; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре - техничара; рад на рачунару, поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Услови рада: 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома 
здравља Петровац на Млави и осталим општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, односно оверену фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинској школи, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; фото-
копију возачке дозволе. Оригинали или оверене 
фотокопије уверења о држављанствуи извода 
из матичне књиге рођених не смеју бити старији 
од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и 
потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на горе-
наведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ДЗ Петровац на Млави са назнаком „За 
оглас - за пријем у радни однос једног медицин-
ског техничара на одређено време у Служби хит-
не медицинске помоћи због замене запосленог 
који је на боловању ради неге детата“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Трајање конкурса: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 

потребе Службе хирургије, на одређено 
време до повратка привремено одсутне 

запослене са неплаћеног одсуства

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за 

потребе Службе пнеумофтизиологије, на 
одређено време до повратка запослене 
са трудничког, породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-

на медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима;  фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Портир - чувар
за потребе Одсека за ППЗ 

(противпожарну заштиту), ФТО 
(физичко-техничко обезбеђење) и 

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

привремено одсутног запосленог, до 
повратка са боловања

УСЛОВИ: средње или основно образовање, поло-
жен стручни испит из области ППЗ. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима;  фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи или основ-
ној школи; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту из области ППЗ; уверење да 
кандидат није осуђиван (издаје надлежна ПУ 
МУП-а), не старије од шест месеци; уверење да 
се против кандидата не води истрага и кривич-
ни поступак (издаје надлежни суд), на старије 
од шест месеци. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву).

Радник обезбеђења без оружја
за потребе Одсека за ППЗ 

(противпожарну заштиту), ФТО 
(физичко-техничко обезбеђење) и 

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

привремено одсутног запосленог, до 
повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: средње образовање, положен струч-
ни испит из области ППЗ; лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења - 
без оружја. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту из области ППЗ; фотокопију 
лиценце за вршење основних послова службени-
ка обезбеђења - без оружја, издате од надлеж-
ног органа; уверење да кандидат није осуђиван 
(издаје надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест 
месеци; уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (издаје надлежни 
суд), на старије од шест месеци. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Радник обезбеђења без оружја

за потребе Одсека за ППЗ 
(противпожарну заштиту), ФТО 

(физичко-техничко обезбеђење) и 
телефонску комуникацију у Служби 
за техничке и помоћне послове, на 
одређено време у трајању до шест 
месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: средње образовање, положен струч-
ни испит из области ППЗ; лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења - 
без оружја. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту из области ППЗ; фотокопију 
лиценце за вршење основних послова службени-
ка обезбеђења - без оружја, издате од надлеж-
ног органа; уверење да кандидат није осуђиван 
(издаје надлежна ПУ МУП-а), не старије од шест 
месеци; уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (издаје надлежни 
суд), на старије од шест месеци. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време ради замене радника 
на боловању
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит;лиценца за 
рад у струци или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара. Као 
доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи, општи смер, оверену  фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим 
и неће бити разматране. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште 
на адресу: Специјална болница за плућне боле-
сти “Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за сес-
тру - замена“ или лично у просторијама болнице.

Медицинска сестра - техничар 
општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер; положен стручни испит;лиценца за 
рад у струци или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара. Као 
доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
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медицинској школи, општи смер, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим 
и неће бити разматране. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште 
на адресу: Специјална болница за плућне боле-
сти “Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 
Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за 
сестру - неодређено“ или лично у просторијама 
болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ

 И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Спремачица
просторија у у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
по основу замене привремено одсутног 

запосленог, пробни рад од 3 месеца 

УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство 6 
месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о 
завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се 
прима, потврду да се против лица не води судски 
поступак као и потврду о неосуђиваности. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неу-
рологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна 
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Ватрогасац
на одређено време до повратка 

запосленог, пробни рад три месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен 
стручни испит из противпожарне заштите и 
пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе и: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи (са просечном оценом); оверен препис 
или фотокопију дипломе/сертификата о положе-
ном стручном испиту из противпожарне заштите; 
потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); фотокопију возачке дозво-
ле или очитану возачку дозволу; биографију, са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве са непот-

пуном 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.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

6 извршилаца

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

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге 
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен образовања и искуство у раду 
у здравственим установама са полупокретним 
и непокретним пацијентима на стационарном 
лечењу је предност.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и мејл-адресом и неоверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи и положеног струч-
ног испита. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама на 
наведену адресу Клинике - Правна служба, са 
назнаком „пријава за оглас” са навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Пријаве морају 
да буду примљене у Клиници најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење пријава 
до 14 часова, без обзира на начин доставе. Прија-
ве које буду примљене у Клиници после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу сматраће 
се неблаговременим и неотворене ће се врати-
ти пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне.

КБЦ “Др ДРАГИША МИШОВИЋ - 
ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

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

повећаног обима посла 
4 извршиоца

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла 

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у болничкој банци крви, на 
одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла 

Гинеколошко-акушерска сестра / 
техничар / бабица у породилишту
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла 
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Ката-
логом радних места, стручни испит, лиценца и 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: уз пријаву заинтересовани кандидати 
за наведена радна места подносе следеће доказе 
о испуњености услова: оверену копију дипломе 
о завршеној школи одговарајуће струке, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о издавању лиценце и краћу биогра-
фију са пропратним писмом. Пријаву доставити 
на адресу: КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, 
Хероја Милана Тепића 1 или лично Архиви уста-
нове, Јована Мариновића 4.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И 
СТАРИХ „ОДИСЕЈА“

11080 Земун
e-mail: zoran.stubac81@gmail.com
тел. 064/815-5084, 062/327-832

Нега корисника

УСЛОВИ: III и IV степен, није потребно радно 
искуство. Заинтересовани кандидати своје прија-
ве могу слати на мејл-адресу: zoran.stubac81@
gmail.com или се могу пријавити на број телефо-
на: 064/815-5084, 062/327-832.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време на 2 месеца због 
повећаног обима посла 

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

2. Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за 
лабораторијског техничара, IV степен; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

3. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла 

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотера-
пеутског смера, IV степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

4. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад у Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 

Медицина
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(уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 4 подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави 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 назна-
ком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време до три месеца, 

због повећаног обима посла, за рад у 
Амбуланти Мудраковац, Службе опште 

медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршен медицински факултет 
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву 
у којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису укКомо-
ру, изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.

2. Возач у хитној медицинској 
помоћи

на одређено време због замене 
привремено одсутног запосленог до 

његовог повратка на рад или престанка 
радног односа, за рад у Служби хитне 

медицинске помоћи и санитетског 
превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: средње образовање, возачка 
дозволе Б категорије. Кандидати достављају: 
пријаву у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију 
возачке дозволе, изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву, фото-
копију извода из матичне књиге рођених. 

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-

ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
23.10.2019. за радно место домар мења 
се у делу који се односи на степен стручне 
спреме: уместо IV степена треба да стоји: 
завршена школа ниже стручне спреме, II 
степен. У осталом делу текст остаје непро-
мењен.

                        Индустрија и грађевинарство

“INDOADRIATIC INDUSTRY“ DOO
22320 Инђија, Индустријска 3

e-mail: alfirovic.marija@indoadria.com

Инспектор контроле квалитета
на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен хемијског усмерења, 
а пожељно је и познавање рада на рачунару. 

Техничар и оператер на бојлеру
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да су лица техничког усме-
рења, пожељно је да имају сертификат за опе-
ратера на бојлеру и знање вожње виљушкара; 
пожељно али не и обавезно искуство на сличним 
позицијама у прехрамбеној производњи.

Оператер у производњи и сменовођа
на одређено време

9 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира 
на врсту; потребно је релевантно искуство у про-
изводњи и спремност за руковођење људима.

Помоћни радник у производњи, 
магацину и асистент оператера на 

паковању
на одређено време

44 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. 

ОСТАЛО: Кандидати могу своју радну биографију 
послати на e-mail: alfirovic.marija@indoadria.com.

AVRAM GROUP DOO 
11309 Лештане, Кружни пут 114а

тел. 011/803-0990

Столар
обрада дрвета и иверице, репарација

УСЛОВИ: потребно искуство у раду са иверицом, 
пуним дрветом, сечење и монтажа, рад на цир-
кулару и столарским машинама, обрада универа, 
рапарација намештаја, монтажа и демонтажа; 
возачка дозвола Б категорије, пожељно возачка 
дозвола Ц категорије.

Помоћни радник у производњи 
намештаја

помоћник столара, 
помоћник бравара и браварије

3 извршиоца

УСЛОВИ: потребно искуство у производњи 
намештаја, браварије, столарије и/или грађе-
вини; возачка дозвола Б категорије и пожељно 
возачка Ц категорије.

ОСТАЛО: Контакт особа: Јасмина Милојковић, 
радним данима од 10 до 15 часова, телефон: 
065/5041-397 или 011/8030-990.

„БЕОРОЛ-ПРИМА“ ДОО
11000 Београд, Кировљева 10/26
тел. 011/8042-244, 060/3406-115

Радник у производњи
на одређено време, место рада: 
Добановци, Маршала Тита 212

10 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме било ког 
занимања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде
на одређено време 24 месеца, место 
рада: Чачак, Врање, Краљево, Нови 

Пазар, Ужице, Крагујевац
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних 
ограда на путевима.

УСЛОВИ: III или IV ниво образовања машинске 
или техничке струке; пожељно радно искуство на 
истим или сличним пословима; пожељна возачка 
дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз, теренски рад. Неопходна је здрав-
ствена способност за радника на манипулатив-
ним пословима. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефон послодав-
ца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
на одређено време 30 месеци, место 

рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
радно искуство у траженом занимању; неопход-
но елементарно познавање техничких цртежа; 
пожељно знање рада са бренером или грејање 
- исправљање лимова. 

CO2 заваривач
на одређено време 30 месеци, место 

рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
радно искуство у траженом занимању.

Медицина / Индустрија и грађевинарство
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ОСТАЛО: Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, 
дужина радног времена 10 сати дневно, терен-
ски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем имејла или 
да се јаве на телефоне послодавца, лице за кон-
такт: Радосав Николић.

“ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на линији за производњу 
алуминијумских туба 

5 извршилаца

Опис посла: пресер - обавља све пресерске 
послове сагалсно добијеним упутствима и спро-
веденој обуци; лакирер - обавља све лакирерске 
послове сагласно добијеним упутствима и спро-
веденој обуци.

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме машин-
ске струке (пресер, лакирер, оператер на емај-
лирању, оператер на затварачима); заинтере-
сованост за обучавање за тражене позиције; 
одговорност у раду; организованст и аналитич-
ност. Конкурсну документацију послати елек-
тронским путем на адресу: marina@orion-kg.com. 
Само одабрани кандидати ће бити позвани на 
интервју, најкасније до 24.11.2019. године.

„FLORY“ DOO
37000 Крушевац, Јасички пут 7

Прехрамбени техничар 
пробни рад 3 месеца

Опис посла: врши контролу параметара у критич-
ним контролним тачкама; врши преглед функ-
ционалности целе линије и чистоћи контејнера 
пре почетка производње и о томе обавештава 
технолога; врши одвагу сировина предвиђених 
оперативним радним налогом и дозира одмере-
ну количину у миксер; прати прилив количина 
екструдата у силос за екструдат; дозира екстру-
дат у миксер финалног производа; врши миксо-
вање дозираних компоненти и према прописаним 
режимима успоставља параметре на миксеру за 
обављање хомогенизације; дозира финални микс 
у транспортни контејнер; узоркује производ сва-
ке шарже на контролном месту и доставља га 
процесној контроли; према налогу руководиоца 
обавља допунске послове у оквиру своје стру-
чне спреме; благовремено извештава радника 
процесне контроле и менаџера производње о 
неусаглашеностима у процесу; након завршеног 
пуњења контејнера предаје оперативни радни 
налог. 

УСЛОВИ: захтевани ниво образовања / квалифи-
кације: средња стручна спрема IV или III степен, 
прехрамбене струке, пољопривредне струке, тех-
ничко-хемијске струке; пожељно радно искуство 
у сектору производње, поседовање возачке доз-
воле. Рок за конкурисање: закључно са датумом 
06.11.2019. године, на e-mail: flory@flory.rs.

           Култура и информисање

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “ЉИГ”
14240 Љиг, Карађорђева 8

тел. 014/3443-462

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образо-
вање, односно високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука; најмање три године радног искуства у 
култури; да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности, као и да није осуђивано за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање дужности 
директора Установе; држављанство Републике 
Србије; општа здравствена способност; знање 
страног језика и познавање рада на рачунару. 
Докази који се прилажу приликом пријаве за кон-
курс: предлог Програма рада и развоја Градске 
библиотеке за период од четири године; оверена 
копија дипломе или уверења о стеченом високом 
образовању; доказ о радном искуству у култури; 
биографија кандидата која мора да садржи еле-
менте који доказују радно искуство из делокруга 
рада у култури са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; уверење надлежног органа да 
се против њега не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности (не старије од 
шест месеци), уверење надлежног органа да није 
осуђивано за кривично дело које га чини недос-
тојним за обављање дужности директора Устано-
ве; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; оверену копију 
личне карте или документ са очитаним подацима 
из личне карте: доказ о општој здравственој спо-
собности - лекарско уверење (оригинал); знање 
страног језика, познавање рада на рачунару. 
Пријаве кандидата достављају се на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс за именовање 
директора - не отварати” или доставити лично у 
библиотеку, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК
32000 Чачак, Синђелићева 24

Директор
на мандатни период од четири године

1) Услови које кандидат за директора мора 
да испуњава: за директора може бити имено-
вано лице које, поред општих услова прописа-
них законом, испуњава и следеће услове: високо 
образовање из области драмске и аудиовизуелне 
уметности или друштвено-хуманистичких наука, 
стечено на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или високо образовање 
из области друштвено-хуманистичких наука на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, нај-
мање пет година радног искуства у струци, знање 
страног језика и знање рада на рачунару. Поред 
испуњености наведених услова, кандидат за 
директора Установе дужан је да предложи про-
грам рада и развоја установе, као саставни део 
конкурсне документације. 

2) Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: уз пријаву на јавни конкурс се 
прилаже: предлог програма и развоја установе, 
за мандатни период од четири године, краћа рад-

на биографија кандидата за директора о доса-
дашњем раду, оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
потврда или уверење о радном искуству у стру-
ци, односно други документ о радном искуству у 
струци, из кога се може несумњиво утврдити да 
је радио на пословима у струци и у трајању од 
најмање 5 година, оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, који је 
важећи у складу са законским прописима, доказ 
о знању страног језика: потврда или уверење о 
положеном испиту на студијама, потврда уста-
нове или школе страних језика или сертификат, 
односно било који други документ којим доказује 
знање страног језика и доказ о знању рада на 
рачунару: потврда или уверење о положеном 
испиту на студијама, потврда установе или шко-
ле рачунара или сертификат, односно било који 
други документ којим доказује знање рада на 
рачунару. 

3) Рок и начин подношења пријаве: Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Прија-
ва на конкурс, са доказима, подноси се препору-
ченом пошиљком или лично на адресу: Градско 
позориште Чачак, Синђелићева 24, 32000 Чачак. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Управни одбор ће 
одбацити закључком против кога се може изја-
вити посебна жалба оснивачу-Скупштини града 
Чачка, у року од три дана од дана достављања 
закључка.

4) Подаци о изборном поступку: Управни 
одбор Установе ће обавити разговор са канди-
датима који испуњавају услове из конкурса и у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкур-
са доставити оснивачу - Скупштини града Чачка 
образложени предлог Листе кандидата, која ће 
садржати мишљење Управног одбора о стручним 
и организационим способностима сваког канди-
дата и записник о обављеном разговору. Осни-
вач-Скупштина града Чачка именује директора 
установе са Листе кандидата. Јавни конкурс није 
успео ако Управни одбор утврди да нема кан-
дидата који испуњава услове да уђе у изборни 
поступак о чему обавештава оснивача, односно 
уколико оснивач не именује директора установе 
са Листе кандидата.

Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање

Школа је знање,
посао је занат
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

1) Редовни професор за ужу 
научну област Право у саобраћају, 

транспорту и комуникацијама

2) Ванредни професор за ужу научну 
област Поштански саобраћај и 

мреже
на одређено време од 5 година

3) Доцент за ужу научну област 
Превентива и безбедност у 

саобраћају
на одређено време од 5 година

4) Доцент за ужу научну област 
Информационо-комуникационе 

технологије
на одређено време од 5 година

5) Доцент за ужу научну област 
Планирање, моделирање, 

безбедност и еколошка заштита 
у железничком саобраћају и 

транспорту
на одређено време од 5 година

6) Доцент за ужу научну област 
Интермодални транспорт, 

логистички центри и city логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и Стату-
том Универзитета и Статутом Факултета. Рок 
за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, дипломе, списак радо-
ва и радове), доставити на адресу: Саобраћајни 
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Хидрологија

УСЛОВИ: Општи услови: VIII степен стручне 
спреме, докторат из уже научне области којој 
наставни предмет припада. Остали услови: кан-
дидати који конкуришу, поред општих услова, 
треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. 
Уз пријаву доставити биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак научних радова и ове-
рен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАДЕ КОНЧАР”

11080 Земун, Златиборска 44

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020.

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање, степен стручне спреме и завршену обуку 
за педагошког асистента. Кандидати су уз пријаву 
дужни да приложе у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“ бр. 88/117, 27/18, 10/19): оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да против лица није покренута истра-
га нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда. Доказ о психофизичкој и здравственој спо-
собности доставља се пре закључења уговора 
о раду, а проверу психофизичких способности 
врши Национална служба за запошљавање. Кан-
дидати су у обавези да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса достављају се на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Одлука о избору кандидата донеће се 
у законском року.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Ваздухопловство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образо-
вању и чланом 132 Статута Машинског факул-
тета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној 
форми: биографију, оверене копије диплома 
стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о извор-
ности (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 елек-
тронском запису. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област 
Енергетски претварачи и погони

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су утврђени Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019), Стату-
том Универзитета у Београду - Електротехничког 
факултета, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником о 
измени и допуни Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о избору у звањe наставника и сарадника 
Електротехничког факултета Универзитета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: услови су утврђени Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), Стату-
том Универзитета у Београду - Електротехнич-
ког факултета, Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника Електротехничког 
факултета Универзитета у Београду, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Посебан услов: предмети уже науч-
не области за које се тражи просечна оцена: сви 
стручни предмети Катедре за рачунарску технику 
и информатику.

Асистент за ужу научну област 
Енергетски претварачи и погони

на одређено време од 3 године
3 извршиоца

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 примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и уче-
ницима;
3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 
Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.
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УСЛОВИ: услови су утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019), Стату-
том Универзитета у Београду - Електротехнич-
ког факултета, Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника Електротехничког факул-
тета Универзитета у Београду, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Посебан услов: предмети уже научне области 
за које се тражи просечна оцена: сви обавезни 
стручни предмети Катедре за енергетске претва-
раче и погоне.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак научних радова и радови у електронској 
форми на CD-у, копија дипломе односно уве-
рења које важи до издавања дипломе са спис-
ком положених испита у току студија и уверење 
о држављанству), доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса Архиви Факултета, 
Булевар краља Александра 73.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47

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

Професор историје
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог, а 
најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спре-
му, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава 
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и уз пријавни формулар који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и пријаву на конкурс са кратком биографијом 
поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) и 
образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; 2. о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; 3. 
потврду да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије; 5. извод из матичне књиге рођених; 
6. доказ о познавању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве 
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Свети Сава“ Младеновац, Космајска 
47 или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон: 
011/8231-361.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, 
спорта и рекреације, предмет 

Антропомоторика

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.9.2005. 
године, односно стечен научни назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба 
да имају способност за наставни рад, да имају 
објављен већи број научних радова, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално струч-
но остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер академ-
ским студијама, у складу са прописима којима је 
уређена област високог образовања. Кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању, Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилника о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитета у Бео-
граду, Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статута Факултета, 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова на Факултету и Правилника о начину, 
поступку и ближим условима стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка факултета. Потребна документација: пријава 
на конкурс, биографија, списак објављених науч-
них радова, оригинал радови, оверене фотоко-
пије диплома о завршеним претходним степе-
нима студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, потписана изјава о изворности 
(преузети са сајта Универзитета у Београду). Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, 
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, спорта и 
рекреације, предмет Биомеханика

на одређено време, од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама трећег степена 
(докторске академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.9.2005.
године, односно стечени научни назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба 
да имају способност за наставни рад, да имају 
објављене научне радове од значаја за раз-
вој науке, у ужој научној области у међународ-
ним или водећим часописима са рецензијама, 
да имају оригинално стручно остварење, руко-
вођење односно учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум 
или више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, у складу 
са прописима којима је уређена област високог 
образовања. Кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању, Правилника о начину и поступ-

ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Крите-
ријума за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Статута Факултета, Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
на Факултету и Правилника о начину, поступку 
и ближим условима стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника факулте-
та. Потребна документација: пријава на конкурс, 
биографија, списак објављених научних радова, 
оригинал радови, оверене фотокопије диплома 
о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, 
потписана изјава о изворности (преузети са сај-
та Универзитета у Београду). Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављвања конкурса. Пријаве се 
достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 
156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

МШ „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“
11030 Београд, Страшка Пинџура 1/2

тел./факс: 011/3546-831

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, са 66% 
радног времена

Наставник клавира, клавир ТО и 
упоредног клавира

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19), чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19), чланом 3 
и 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у 
подручју Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 
11/16, 2/17, 9/19) и чл. 2 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/19); остали 
услови прописани чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс са кратким биографским подацима 
и радном биографијом, кандидат обавезно тре-
ба да достави: 1. попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства; 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (и за мастер и за основне 
академске студије); 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци); 4. уверење 
МУП-а о неосуђиваности у смислу члана 139 став 
1 тачка 3 Закона (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу 
са холограмом); 6. доказ о знању српског јези-
ка, уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, издат 
од одговарајуће високошколске установе. Све 
фотокопије које се подносе уз пријаву морају 
бити оверене код јавног бележника - нотара. Пре 
закључења уговора о раду, изабрани кандидат 
је у обавези да поднесе доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-



   |  Број 853 | 30.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

ницима (лекарско уверење - оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од шест месеци). Рок 
за подношење пријава на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се лично у секретаријату школе или препоруче-
ном поштом на адресу школе, са назнаком „За 
конурс”. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Секретар
са 50% радног времена на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник, који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
попуњен пријавни формулар који се може пре-
узети на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратке 
биографске податке; доказ о стручној спреми 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Доказ који 
се односи на способност за рад са децом под-
носи се приликом пријема у радни однос. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве са 
документацијом подносе се лично или поштом, 
на адресу школе: ОШ „Јован Цвијић”, Београд, 
Данила Илића 1, са назнаком „За конкурс”, а бли-
же информације се могу добити у секретаријату 
школе (број телефона: 011/2764-558). Рок за под-
ношење пријаве је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН 
ПОПОВИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-

бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 
3/2017); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима 
(својеручно потписану), одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоај РС, у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, оверену фотокопију дипломе или уверења о 
дипломирању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горенаведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима који врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од 6 месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на адресу школе: Маријане Грего-
ран 62, са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”

11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4
тел. 011/2432-613

Наставник енглеског језика
са 65% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 10% радног времена

Наставник Устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник историје
са 40% радног времена

Наставник биологије
са 40% радног времена

Наставник математике
са 95% радног времена

Наставник физике
са 45% радног времена

Наставник хемије
са 40% радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 95% радног времена

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

Наставник латинског језика
са 20% радног времена

Наставник француског језика
са 20% радног времена

Наставник рачунарства и 
информатике

са 30% радног времена

Наставник музичке културе
са 10% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1, 
подтачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
15/2013); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. кандидат је дужан да попуни пријемни 
формулар прописан од стране Министарства про-
свете који је објављен на сајту школе: www.mpb.
edu.rs и сваки кандидат уз постојећу документа-
цију је дужан да достави наведени образац како 
би документација била комплетна.

Секретар школе

УСЛОВИ: за секретара може бити изабрано лице 
које испуњава услове утврђене Законом о раду, 

Наука и образовање
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Законом о средњем образовању и васпитању, 
Статутом школе и другим општим актима, и то: 
да има диплому Правног факултета у Београду, 
без искуства - приправник, да је држављанин 
Републике Србије, да има општу здравствену спо-
собност за рад, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела учињена против дос-
тојанства личности, морала, службене дучности, 
трговине људима, злостављања детета, полног 
и другог насиља над дететом или малолетним 
лицем.

Стручни сарадник педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области педагогије у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је неопходно 
доставити: кратку биграфију; оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању сход-
но члану 140 ЗОСОВ; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или доказ 
о положеном испиту за лиценцу, а за кандида-
те који немају положен стручен испит, односно 
испит за лиценцу доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова (достављају 
кандидати који конкуришу за послове наставни-
ка); доказ да кандидат поседује знање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на (потврда, уверење или диплома факултета); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима се подноси пре закључења уговора о 
раду, док доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова по службеној дужности. Предвиђена је пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима кандидата које директор изабере у 
ужи избор, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Пријава са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставља се искључиво 
на електронску адресу: mpbarili@gmail.com, са 
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене пријаве 
на конкурс као и пријаве са непотпуном и нео-
вереном документацијом неће бити узете у раз-
матрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, да има одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 

предмета, или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете и заједно са 
одштампаним формуларом и пријавом прилаже 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о нео-
суђиваности правоснажном пресудом (доказ из 
суда). Лекарско уверење се доставља приликом 
потписивања уговора о раду. Податке из казнене 
евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе 
и која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве слати на наведену адресу у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”

11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019) и 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, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18 и 11/2019); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закљу-

чења уговора о раду); да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/2019); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докуме-
ната о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1. тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
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- др.закони и 10/2019); доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се достављају секретаријату 
ОШ „Ослободиоци Београда”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично или поштом 
на адресу Прерадовићева 2. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Теле-
фон за контакт: 011/7293-765.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Примењено 

сликарство
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Конзервација и 

рестаурација
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету које 
је донео Национални савет за високо образо-
вање  и општим актима Универзитета уметности 
у Београду и Факултета примењених уметности 
у Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву 
на конкурс у три штампана примерка; оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе у јед-
ном примерку; уверење надлежног органа да 
правоснажном пресудом није осуђен за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи (члан 62 став 4 Закона 
о високом образовању); радну биографију на 
прописаном обрасцу 2, у три штампана пример-
ка и у електронској форми на једном CD-у; од 5 
до 10 оригиналних радова електроској форми на 
четири CD-а (ужа уметничка област Примење-
но сликарство, наставни предмети: Зидно сли-
карство 1 и 2, Основи зидног сликарства, Осно-
ве монументалног сликарства и Монументално 
сликарство); фотодокументацију за најмање 15 
радова од којих 10 реализованих конзерватор-
ско-реастаураторских пројеката, у електроској 
форми на четири CD-а (ужа уметничка област 
Конзервација и рестаурација, наставни предме-
ти: Конзервација и рестаурација штафелајних 
слика 1 и Конзервација и рестаурација штафе-
лајних слика 2); пратећу документацију у вези 
радова (каталози и друга документа); потписани 
списак радова приложених у електронској фор-
ми у три штампана примерка; потписани списак 
приложене документације у три примерка; доказ 
о наставном педагошком искуству у високом 
образовању, као и оцену педагошког рада током 
целокупног изборног периода, уколико канди-
дат такво искуство има. Кандидат пријављен на 
конкурс који нема наставно педагошко искуство 
у високом образовању у обавези је да одржи 
приступно предавање из уже уметничке области 
Конзервација и рестаурација (наставни предме-
ти: Конзервација и рестаурација скулптура 1 и 
2 и Конзервација и рестаурација археолошких 
предмета). Рок за пријављивање је 15 дана од 

дана објављивања конкурса. Документација се 
подноси Правној служби Факултета примење-
них уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 
4, канцеларија бр. 4, у термину од 10 до 13 часо-
ва. Важећи Образац 2 и Минимални услови за 
избор у звање наставника и сарадника у пољу 
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у 
пољу техничко-технолошких наука на Факултету 
примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 
од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 
03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7, 16.11.2017. 
и и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се на сајту 
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). За додатне инфор-
мације тел. 060/520-7721. Приложену документа-
цију кандидати су у обавези да преузму у року 
од пет радних дана од дана пријема обавештења 
о окончању конкурса. Након тог рока Факултет 
нема обавезу чувања документације.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71

тел. 011/2850-779

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС бр. 
88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то: 1. да кан-
дидат има одговарајуће образовање из области 
економских наука, на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 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 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 насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја доставити и 
краћу биографију. Докази о испуњености услова 
који су предвиђени чланом 139 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања из 
тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
на адресу: Осма београдска гимназија, Грчића 
Миленка 71, 11000 Београд, тел. 011/2850-779 
са назнаком: “За конкурс- дипломирани еконо-
миста за финансијско-рачуноводствене послове”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Токсикологија

Редовни професор за ужу научну 
област Фармакогнозија

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање 3 године педагошког 
искуства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука, научне, односно стру-
чне радове објављене у научним часописима 
или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад, више научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, односно оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, већи број науч-
них радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензијама, 
односно већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење. остварене 
резултате у развоју научно-наставог подмладка 
на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студија-
ма; завршен фармацеутски факултет. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да приложе: дипло-
му о завршеним претходним степеним студија и 
стеченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области (оверене фотокопије); 
биографију; списак радова; радове; уџбеник/
монографију/практикум/збирку задатака;извод 
из матичне књиге рођених ( фотокопија ) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Услови за 
избор у звање су прописани: Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
на Фармацеутском факултету, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета. 

ОСТАЛО: Напомена: пријаве кандидата са прило-
зима се подносе у писаној форми, Архиви Факул-
тета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА БАРУХ”

11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 064/645-8991

Спремачица
на одређено време 

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спре-
му. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
наведени контакт телефон послодавца. Конкурс 
траје 30 дана.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Ванредни професор за ужу 
научну област Физичка хемија - 

радиохемија и нуклеарна хемија, 
а за предмете радиохемија и 
нуклеарна хемија (основне 

академске студије) и биосистеми и 
зрачења и нуклеарна спектрометрија 

(мастер академске студије)
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира, научне, односно струч-
не радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, из научне области 
за коју се кандидат бира, односно од значаја за 
ужу научну област за коју се бира, неосуђиваност 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 
200/17 и 210/19), Правилника о критеријумима за 
избор у звања наставника и сарадника на Факул-
тету за физичку хемију и Статута Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити Служби за правно-адми-
нистративне послове Факултета, на наведену 
адресу Факултета, соба 336а, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОШ “МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време до повратка радника 
са боловања 

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством - српски 

језик
са 20 сати недељног рада, на одређено 

време до 31.08.2020. године 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 
139, 140 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и одредбама Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној шко-
ли, држављанство Републике Србије, психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављења, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, 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 дискриминаторно 
понашање, да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја. Кандидати су дужни да доставе 
попуњен пријавни формулар и оверене фотоко-
пије тражене документације о испуњености усло-
ва конкурса. Лекарско уверење се доставља пре 
закључивања уговора о раду. На основу чл. 154 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања решење о избору кандидата по расписаном 
конкурсу ће бити оглашено на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја када постане коначно.

ОШ ”ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабра-
но лице које испуњава услове предвиђене чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), однос-
но да: поседује одговарајуће образовање(средња 
стручна спрема); поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; поседује држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопију); 
извод из матичне кјниге рођених, не старији од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопију); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију сертификата о завр-
шеном програму обуке за педагошког аистента; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знају српског језика и ром-
ског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); кратку био-
графију и попуњен формулар за пријем у радни 
однос, доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат је дужан да прибави пре 
закључења уговора о раду. Сва остала доку-
мента саставни су део пријаве на конкус. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Пријаве достављати лично или путем поште на 
адресу: Основна школа “Грабовац” из Грабовца, 
Нема улице бр 179, 11508 Грабовац, са назнаком 
„За конкурс“. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 
011/8760-047 и мејл: osgrabovac@gmail.com, сва-
ким радним даном од 8 до 12 часова.

БОР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
БОР

19210 Бор, Београдска 10

Наставник туристичке групе 
предмета

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

одсуства ради посебне неге детета (до 
23. фебруара 2020. године)

УСЛОВИ: услови у погледу степена стручне спре-
ме: студије другог степена (мастер академске сту-
дије) за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, за 
кандидате који су стекли образовање по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања 
наставника из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно да је: дипломирани економиста; дипло-
мирани туризмолог; дипломирани географ - 
туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); 
дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
смер туристички менаџмент; дипломирани еко-
номиста - менаџер за хотелијерство, смер хоте-
лијерски менаџмент; дипломирани менаџер у 
хотелијерству; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области 
Економије; мастер туризмолог, претходно завр-
шене основне академске студије у области гео-
графије или у области Економије; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програ-
му: менаџер у туризму или менаџер у хотелијер-
ству.

Наставник предмета Познавање робе
са 20% радног времена, на одређено 

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

запосленог који је изабран за директора 
у првом мандату, а најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: услови у погледу степена стручне спре-
ме: студије другог степена (мастер академске сту-
дије) за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, за 
кандидате који су стекли образовање по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања 
наставника из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018): 
дипломирани инжењер технологије; дипломи-
рани инжењер за технологију прераде коже и 
кожарских производа; професор хемије; дипло-
мирани хемичар; дипломирани хемичар опште 
хемије; дипломирани хемичар за истраживање 
и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско 
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инжењерство; дипломирани хемичар - професор 
хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипло-
мирани професор хемије - мастер; дипломира-
ни инжењер хемије аналитичког смера; дипло-
мирани инжењер хемије биоорганског смера; 
дипломирани инжењер металургије; професор 
физичке хемије; дипломирани физико-хемичар; 
мастер инжењер технологије; мастер професор 
хемије; мастер хемичар; дипломирани инжењер 
неорганске хемијске технологије; дипломирани 
инжењер технологије исхране.

Стручни сарадник библиотекар
са 25% радног времена, на одређено 

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

запосленог који је изабран за директора 
у првом мандату, а најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: услови у погледу степена стручне спре-
ме: студије другог степена (мастер академске сту-
дије) за кандидате који су стекли образовање по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, за 
кандидате који су стекли образовање по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат треба да испуња-
ва услове у погледу степена и врсте образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 
10/16, 2/17 и 13/18), односно да је: професор 
језика и књижевности, односно књижевности и 
језика, смер за библиотекарство; дипломирани 
библиотекар - информатичар; професор, однос-
но дипломирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности; лице које испуњава услове 
за наставника стручне школе, односно стручног 
сарадника - педагога или психолога; професор 
народне одбране; професор, односно дипломи-
рани филолог за италијански језик и књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог 
за шпански језик и књижевност; дипломирани 
компаративиста и библиотекар; мастер библио-
текар - информатичар; мастер филолог (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство и 
информатика); мастер професор језика и књи-
жевности (главни предмет, односно профил: 
библиотекарство и информатика); професор 
оријенталистике.

ОСТАЛО: Кандидат треба да, поред општих усло-
ва, испуњава и следеће услове: има одговарајуће 
образовање из чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019); има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном 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 заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Ради пријављивања на 
конкурс кандидати достављају: пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кратку биографију 
са назнаком радног места за које се пријављује 

и списком докумената које прилаже; диплому 
или уверење о стручној спреми; доказ о испуње-
ности услова из чл. 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал/оверена копија уверења 
о неосуђиваности; извод из матичне књиге рође-
них. Документа се прилажу у оригиналу или ове-
реном препису - фотокопијама. Рок за пријаву је 
осам дана од дана објављивања огласа у листу 
“Послови”. Пријаве слати на адресу: Економ-
ско-трговинска школа, Београдска 10, 19210 Бор. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МАРИЈА МУНЋАН”

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла, 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: има одговарајуће средње обра-
зовање - медицинска сестра - васпитач и лице 
које има одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима 
је оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та - васпитач; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик. Рок за пријављивање на оглас 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених - оверене фотокопије); уверење да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - издаје 
МУП. Пријаве треба послати на горенаведену 
адресу.

Стручни сарадник - психолог
нс одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла, 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: има одговарајуће високо обра-
зовањем на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) и лица са 
завршеним високим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: одштампани пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оверене фотокопије); уверење 
да лице није осуђивано правноснажном 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- издаје МУП. Пријаве треба послати на горена-
ведену адресу.

Васпитач
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла, 
може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 

Наука и образовање
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основне академске студије или специјалистич-
ке струковен студије) или високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), односно лица са завр-
шеним високим образовањем на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности 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 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: одштампани пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оверене фотокопије); уверење 
да лице није осуђивано правноснажном 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- издаје МУП. Пријаве треба послати на горена-
ведену адресу.

Васпитач
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, у Доњем 
Милановцу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла, 
може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковен студије) или високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије), односно лица са 
завршеним високим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном 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 гру-

пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: одштампани пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оверене фотокопије); уверење 
да лице није осуђивано правноснажном 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- издаје МУП. Пријаве треба послати на горена-
ведену адресу.

ЈАГОДИНА

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com

тел. 035/8331-014

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до окончања мировања 
радног односа одсутног наставника, а 

најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 
140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену 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, 3/17, 
13/18 и 11/2019). Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон и 10/2019 и Правилником о степену и 
врсти образовања и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016,2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019), оригинал или 
оверену копију, не старије од 6 месеци и доказ 

о познавању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу школе. Докази о испуњености услова 
предвиђених овим огласом ако нису оригинални, 
него фотокопије или преписи, морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа (“Службени гласник РС”, бр. 
93/2014, 22/2015 и 87/2018). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 035/8331-014.

ОШ ”СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска

e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/815-0806

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до окончања мировања 
радног односа одсутног наставника, а 

најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 
140 и 144 став 1 и 2 Закона основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник - Просветтни гласник” број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом обазовању у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени глансик - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију, не старије од 
6 месеци). Доказ да кандидат није осуђен прав-
носнажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др закон и 10/2019), 
оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци и доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику. Лекарско уверење, као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
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достављају школи на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису ори-
гинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа (“Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014, 22/2015, и 87/2018). Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 035/8150-806.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ “
35211 Седларе

e-mail: skolasedlare@gmail.com
тел. 035/8150-801

Наставник биологије 
на одређено време са 10% радног 

времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до окончања 

мировања радног односа и повратка 
запослене, а најдуже до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама члана 
139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену 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, 3/17, 
13/2018 и 11/2019. Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа која не могу бити ста-
рија од 6 месеци: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образоваја 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник“ број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну коију), уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверену копију). Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење, као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи на горенаведе-
ну адресу са назнаком “Конкурс за наставника 
биологије (не отварати)”. Докази о испуњености 
услова предвиђени овим конкурсом ако нису ори-
гинали, већ фотокопије или преписи морају бити 
оверени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа (“Службени гласник Репу-
блике Србије“, 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-

вити на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, теле-
фон: 035/815-0801.

Библиотекар
са 50% радног времена, ради замене 

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

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, а најдуже до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 
140 и 144 став 1 и 2 Закона оосновама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) 
и Правилником о степену 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, 3/17, 
13/2018 и 11/2019). Кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећа документа која не могу бити 
старија од 6 месеци: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник - Просветни глас-
ник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију). Доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење, као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи на горе наведе-
ну адресу, са назнаком ”Конкурс за библиотека-
ра (не отварати)”. Докази о испуњеноси услова 
предвиђени овим конкурсом ако нису оригинали 
већ фотокопије или преписи морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа (“Службени гласник Репу-
блике Србије“, 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 035/815-0801.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка
тел. 035/563-294

Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-

деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС, број 88/2017), и то: 1) да је стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2 ) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајуће пред-
мете, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16 и 2/17); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о стече-
ном високом образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију”, на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 
Параћин.
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КИКИНДА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

“БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник тамбуре
са 73% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 132 Закона, чл. 10 Правилника о организа-
цији и ситематизацији послова у ШОМОВ „Барток 
Бела” Ада (VII степен стручне спреме на студија-
ма другог степена - мастер академске или мас-
тер струковне, специјалистичке академске сту-
дије или основне студије у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); као 
и да кандидати испуњавају услове прописане чл. 
139 Закона. Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, биографију и следеће дока-
зе о испуњености услова: доказ о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи) - профил занимања музички извођач 
- тамбураш, дипломирани музичар-контрабасис-
та са претходно завршеном средњом музичком 
школом образовног профила: музички извођач 
- тамбураш, дипломирани музичар-харфиста са 
претходно завршеном средњом музичком шко-
лом образовног профила: музички извођач - там-
бураш, дипломирани музички педагог са прет-
ходно завршеном средњом музичком школом 
образовног профила : музички извођач-тамбу-
раш, дипломирани професор солфеђа и музич-
ке културе са претходно завршеном средњом 
музичком школом образовног профила: музички 
извођач - тамбураш, мастер музички уметник: 
професионални статус - гитариста или контра-
басиста, тј.харфиста са претходно завршеном 
средњом музичком школом образовног профила: 
музички извођач - тамбураш, мастер теоретичар 
уметности: професионални статус музички педа-
год са претходно завршеном средњом музичком 
школом образовног профила: музички извођач 
- тамбураш или професор солфеђа и музичке 
културе); као и да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о неосуђиваности, 
прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика - диплома, односно сведо-
чанство о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или документ о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (у овере-
ној фотокопији). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потпуном документа-
цијом о испуњавању наведених услова слати 
поштом на адресу: ШОМОВ „Барток Бела” Ада, 
Трг ослобођења 3/а, 24430 Ада.

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23315 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње 
образовање; кандидат треба да има држављан-
ство Републике Србије; да има положену обуку 
према Правилнику о програму обуке за педагош-
ке асистенте („Службени гласник РС“ бр. 11/10), 
уводну обуку за педагошког асистента и програм 
обуке за педагошке асистенте; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик. Уз пријавни 
формулар кандидати треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о завршеној уводној обуци за педагош-
ког асистента и о завршеном програму обуке или 
оверену фотокопију уверења, извод из матичне 
књиге рођених (кандидат није обавезан да дос-
тави), уверење о држављанству или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (кандидат 
није обавезан да достави), уверење о неосуђива-
ности, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима школа ће тражити од изабраног кандида-
та. Уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, доказ о познавању српског 
језика.

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње обра-
зовање; кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије; да има положен Интегрални 
програма обука за остваривање функционалног 
основног образовања одраслих са појединач-
ним модулима - Модул 1 - основне андрагошке 
вештине и изградња школског тима за директо-
ре стручне сараднике, наставнике и андрагош-
ке асистенте за остваривање ФООО - обавезни 
модули и Модул 3 - Обука андрагошког асистента 
за остваривање функционланог основног образо-
вања одраслих-обавезни модул; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна српски језик. Уз 
пријавни формулар кандидати треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-

ној спреми; уверење о савладаним програмима 
обуке за оставривање ФООО и обуке андрагош-
ког асистента - извод из матичне књиге рођених 
(кандидат није обавезан да достави); уверење о 
држављанству или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (кандидат није обавезан да дос-
тави); уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима школа ће 
тражити од изабраног кандидата. Уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о познавању српског језика.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати у затворе-
ном омоту са назнаком „За конкурс”, на адресу: 
Основна школа „Васа Стајић”, Светог Саве 101, 
23315 Мокрин. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на број телефона: 0230/62-048.

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412
e-mail: petefi.senta@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019) за наставника, односно педаго-
га или психолога у подручју рада основне школе: 
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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; обука и положен испит за директо-
ра установе - лиценца; дозвола за рад за настав-
ника, односно педагога или психолога, у школи 
у подручју рада основне школе; најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
у складу са прописима којима се уређује област 
образовања и васпитања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад с ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном 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 злос-
тављање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању за наставника 
основне школе, педагога или психолога; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или уверења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
оверену фотокопију уверења о завршеној обуци 
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и положеном испиту за директора школе; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - овај 
доказ доставиће изабрани кандидат, након избо-
ра; доказ прибављен од суда опште надлежности 
и одговарајуће организационе јединице Минис-
тарства унутрашњих послова о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, односно о непо-
стојању подигнуте оптужнице; доказ - потврду о 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о знању језика; уко-
лико је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе, резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања; преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима.

ОСТАЛО: Пријавни формулар попунити на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, те одштампати 
и заједно са пријавом на конкурс слати на адресу: 
Основна школа „Петефи Шандор“ Сента, Арпадо-
ва 83, са назнаком „За конкурс за избор директо-
ра“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Некомплетне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације о конкурсу могу да се 
добију од секретара школе, на тел. 024/811-412.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу 
научну област Хистологија са 

ембриологијом

УСЛОВИ: Услови за избор: наставника; услови 
за први избор у звање ванредног професора. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: А) У звање ванредног про-
фесора може бити бирано лице које испуњава 
следеће минималне услове: 1. испуњени услови 
за избор у звање доцента; 2. позитивна оцена 
педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног; 3. обавезно 
педагошко искуство на универзитету у трајању 
од најмање три године; 4. објављена два рада 
из научне области за коју се бира, у периоду од 
избора у звање доцента, у часописима категорије 
М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно оства-
рење или руковођење или учешће у пројекту; 6. 
одобрен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака од стране наставно-научног већа 
факултета (све са ИСБН бројем) за ужу научну 
област за коју се бира. ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кан-
дидат за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена члановима 5, 
6 и 7 који морају да буду наведени и образло-
жени у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати су 

дужни доставити доказ о испуњености услова из 
става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: 
Медицински факултет у Приштини, 38220 Косов-
ска Митровица, Анри Динана бб или предајом 
Архиви Факултета, 028/498-298.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА 
ТЕСЛА”

Обилић - Прилужје

Наставник енглеског језика
на одређено време, одсуство ради неге 

детета

УСЛОВИ: За пријем у радни однос за наведено 
радно место услови су прописани чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и Правилником о степену и врсти стру-
чне спреме образовања наставника из опште-
образованих предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
13/2016, 2/2017, 2/2017-2 и 13/2018). Кандидати 
достављају и: диплому о стеченом образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; лекарско уверење; потврду да нису 
осуђивани. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића 
бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звању доцента за 
научну област Психолошке науке, 

ужу научну област Психологија
на одређено време на 5 година, Катедра 

за психологију

Асистент за научну област 
Филозофија, ужу научну област 

Нововековно-савремена филозофија
на одређено време на 3 године, Катедра 

за филозофију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати за наставника треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 
74 и 82 Закона о високом образовању Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18 - др. 
закон, 73/18) и чл. 139 и 169 Статутa Филозоф-
ског факултета, Правилником о ближим услови-
ма за избор у звање наставника Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици и Правилником о минималним усло-
вима за избор у звање наставника Филозофског 
факултета у Косовској Митровици. Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није правоснажном 
пресудом осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, уверење о држављанству Репу-
блике Србије), подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска 

Митровица, са назнаком „За конкурс“. Кандида-
ти за избор наставника у звање наставника су 
обавезни да сву потребну документацију доста-
ве Факултету у штампаној форми и у електрон-
ској форми на CD и у PDF формату. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Обавештења се могу 
добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Наставник географије
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе, са 
непуним радним временом, са недељном 

нормом од 5 часова

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 
да имају одговарајуће високо образовање са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, лице које је стекло одговарајуће 
образовање на студијама - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ућеницима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања и давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правно 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 имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (који у штампаној 
форми доставља уз пријаву); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнућа; за 
кривична дела примања и давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 

Наука и образовање
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децом и ученицима (кандидат који буде изабран 
ће накнадно пре закључења уговора доставити 
лекарско уверење). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“, 38213 Прилужје, са назнаком „За кон-
курс“. 

КРАГУЈЕВАЦ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500, 303-533

Сарадник у настави, за ужу научну 
област Примењено рачунарство

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент одговарајућих мастер академ-
ских студија или специјалистичких студија из нау-
чне области Рачунарске науке, Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, Организационе нау-
ке или Машинско инжењерство, који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом 
најмање 8. Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за 
кривична дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Економ-
ског факултета у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује струч-
на спрема; уверење полицијске управе органа да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; 
уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница. Прав-
новаљану конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. 
Пријаве са документима, са назнаком “За кон-
курс”, доставити на адресу: Економски факултет, 
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОШ „МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2019/2020. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање; савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању), уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ - уверење о завршеној обуци 
за педагошког асистента (оверен препис или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или потврда о неосуђиваности за горе-
наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон) и радно место на које 
кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном 
документацијом са назнаком “За конкурс за радно 
место педагошки асистент”, доставити на адресу: 
ОШ „Мирко Јовановић”, 34000 Крагујевац, Незна-
ног јунака 8. Телефон за контакт: 034/300-333, 
Јелена Миловановић, секретар школе.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Фармацеутска 

технологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена (док-
торске академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Услови утврђени 
одговарајућим одредбама Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 
73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факулте-
та медицинских наука у Крагујевцу, у складу са 

којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити и: биографију, оверене фотокопије 
диплома, списак стручних и научних публика-
ција и по један примерак тих публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Коми-
сије за квалитет о педагошком раду. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлу-
ком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која при-
лаже ради оцене испуњености општих услова, 
као и обавезних и изборних елемената пропи-
саних чланом 8 Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу достави 
и у електронској форми (на компакт диску - CD). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/ 305-126

Наставник соло певања
у основној и средњој музичкој школи, 

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (обављање 

функције помоћника директора школе), 
са 80% радног времена

Наставник хармонике
у основној и средњом музичкој школи, 

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

(обављање функције помоћника 
директора школе), са 80% радног 

времена

Наставник хармонике
у основној и средњој музичкој школи, 

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

Наставник клавира и упоредног 
клавира

у основној и средњој музичкој школи, 
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/17 и 27/2018-други закони и 
10/2019), у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
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није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос. Одговарајуће образовање има лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ближи услови у погле-
ду степена и врсте образовања наставника за 
послове за које је конкурс расписан предвиђени 
су: Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју 
рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 
11/16 и 2/17). За обављање послова наставника 
на одређено време, ради замене одсутног запос-
леног може конкурисати и лице које није стекло 
лиценцу, уз достављање доказа о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат треба да достави: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању и додат-
ка дипломи (за завршене мастер студије), однос-
но уверење о дипломирању уколико диплома још 
није издата; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); да лице зна срп-
ски језик (доказ је приложена диплома о стече-
ном образовању, а уколико је диплома стечена 
на другом језику доказ је потврда или сведочан-
ство средње школе), уверење полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама 
система образовања и васпитања. Изабрани кан-
дидат пре закључења Уговора о раду доставља 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc који се 
одштампан доставља школи заједно са потреб-
ном документацијом. Кандидати који буду поз-
вани од стране школе дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Кандидати 
су дужни да у пријави наведу контакт телефон, 
како би били обавештени о поступку провере 
психофизичких способности. Пријаве кандидата 
који не приступе провери психифизичких способ-
ности неће се разматрати. Документа се предају 
у оригиналу или у овереној фотокопији, путем 
поште или непосредно у секретаријату школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Молбе са потребним 
документима слати на горе наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Оглас објављен дана 23.10.2019. године у 
публикацији “Послови” бр. 852, исправља 

се у делу услова конкурса за радно место 
наставник у звању доцента за ужу научну 
област Протетика, на одређено време 5 
година и треба исправно да гласе: доктор 
стоматологије, високо образовање стече-
но на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација. У осталом делу текст 
конкурса остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ” - 

ДРАГОБРАЋА
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Оглас објављен дана 02.10.2019. године у 
публикацији “Послови” бр. 849, поништа-
ва се у целости.

КРАЉЕВО

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36215 Вранеши

тел. 036/546-6263

1. Наставник информатике и 
рачунарства

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

преко 60 дана, замена помоћника 
директора

2. Наставник технике и технологије, 
техничког и информатичког 

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

преко 60 дана, замена помоћника 
директора у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидат треба да испуњава и услове у складу 
са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о неосуђиваности правноснажном 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 злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ о испуњености услова из чла-
на 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања - за извођење наставе 
на српском језику.

3. Чистачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Законом и то: 1) да има завршено основ-
но образовање и васпитање, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Копије морају бити 
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. 
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 
узимати у обзир. Пријаве са потребним докумен-
тима слати на адресу: Основна школа “Бранко 
Радичевић“, Вранеши. Сва обавештења на теле-
фон: 036/5466-263.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/515-0024

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Пољопривредна 
ботаника, за наставне предмете 

Управљање природним ресурсима и 
Екотуризам и заштита природе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - биотехнич-
ке науке. Кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон и 73/18), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018.г., 
бр. II-01-400/6 од 07.05.2019.г., бр. II-01-400/5 од 
07.05.2019. године и бр. II-01-564/3 од 28.06.2019. 
године), Статутом Факултета за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 
1530 од 15.07.2019. године), Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 
од 26.04.2018. године), Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, Универзитета у 
Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и 
бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. године), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављеног кан-
дидата, као и опште услове за заснивање радног 
односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење). Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оверене копије диплома, односно 
уверења о стеченом високом образовању; списак 
објављених стручних и научних радова; доказе о 
испуњавању општих предуслова у погледу неос-
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уђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потреб-
но доставити у оригиналу или овереној копији. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су дужни да доставе 
и у електронској форми на компакт диску - CD, 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање, Универзитета у Крагује-
вцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 
од 17.01.2017. године (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила

тел. 036/5882-002

Наставник разредне наставе
за рад у Мрсаћу, на одређено време 

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

ради неге детета
Наставник информатике и 

рачунарства
за рад у Ласцу и Самаилима, са 40% 
радног времена, на одређено време 

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

ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019). Степен 
и врста образовања морају бити у складу са чл. 2 
ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/2018). У радни однос може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образовање 
из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 
Закона о основама система образовања (односно 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина); има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као ни 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; услови из става 1 члана 
139 Закона доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из члана 139 става 1 тачка 1), 
3)-5) Закона саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) члана 139 се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 

конкурс кандидат треба да поднесе: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да је кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 прено-
са бодова (наставник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има наведено образовање); доказ 
да кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
представља лекарско уверење не старије од 6 
месеци у тренутку подношења пријаве на кон-
курс, издато од стране овлашћење здравствене 
установе (доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса а пре закључења уговора о раду); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које му је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ представља уверење надлеж-
ног суда и извод из казнене евиденције поли-
цијске управе - одељење за казнену евиденцију); 
доказ о држављанству Републике Србије - пред-
ставља оригинал или оверена копија уверење 
о држављанству); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика/доказ о знању српског језика и 
језика на којем ће остваривати образовно-вас-
питни рад код послодавца (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику/на српском језику и на језику на којем ће 
остваривати образовно-васпитни рад код посло-
давца); радну биографију. Кандидати преузимају 
и попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технололошког развоја и потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“, поштом на адресу ОШ 
„Петар Николић“ Самаила, 36202 Самаила или 
лично, радним даном од 08.00 до 13.00 часова. 
Додатне информације о конкурсу можете добити 
од секретара школе, на телефон: 036/5882-002. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у настави за ужу научну 
област Механизација и носеће 

конструкције
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија из научне 
области Машинско инжењерство, који има завр-
шене одговарајуће студије првог степена са уку-

пном просечном оценом најмање 8 и смисао за 
наставни рад. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду (“Службени гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. Закон и 73/2018), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (број II-01-265/2 
од 03.04.2018. године), Статутом Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 
1616 од 10.10.2019. године - пречишћен текст), 
Правилником о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета (број 
1145/5 од 06.10.2015. године) и Одлуком о изме-
нама 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 извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву доставити: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипломе и 
додатка дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми или уверење о завршеном првом степену сту-
дија и уверење о положеним испитима, потврду о 
уписаним мастер академским или специјалистич-
ким академским студијама, одговарајући доказ 
надлежног органа у погледу неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и члана 135 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, списак научних и стручних радова као 
и саме радове и све остале доказе од значаја за 
избор. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу: Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доси-
тејева 19, 36000 Краљево, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се размат-
рати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700
Наставник информатике и 

рачунарства
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, а најдуже до 31.08.2020. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/18, 10/19). Степен и врста образо-
вања кандидата морају бити у складу са чланом 
3 тачка 14 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18,11/19). У складу 
са чл. 139 Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 и 10/19), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образовање 
(образовање је прописано чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19) и чланом 
3 тачка 14 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17,13/18 и 11/19). Канди-
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дат мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник и стручни 
сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану 
пријаву: оверен препис (копија) дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверена фотокопија исправе којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит - испит за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија); доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела; извод из казнене евиденције - прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Потписане пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, поштом 
на адресу: ОШ „Вук Караџић“, 36103 Краљево, 
Излетничка 10 или лично у просторијама школе у 
времену од 09.00 до 12.00 часова, сваког радног 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон: 036/379-700.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог, до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 

(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19). Сте-
пен и врста образовања кандидата морају бити у 
складу са чланом 3 тачка 9 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18,11/19). У 
складу са чл. 139 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 и 10/19), у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима 
прописаним Законом и то ако: има одговарајуће 
образовање (прописано чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, „Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19) и чланом 
3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Канди-
дат мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; наставник и стручни 
сарадник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану 
пријаву: оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверена фотокопија исправе којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит - испит за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да канди-
дат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела; извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Потписане пријаве се 

достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адре-
су: ОШ „Вук Караџић“, 36103 Краљево, Излетнич-
ка 10 или лично у просторијама школе, од 09.00 
до 12.00 часова, сваког радног дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се 
на телефон: 036/379-700.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ“

36205 Роћевићи, Роћевићи 146а
тел. 036/825-296

Оглас објављен дана 23.10.2019. године у 
публикацији „Послови“ допуњује се у делу 
услови за радно место: секретар школе са 
50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, тако што се додаје: члан 132 ст. 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019).

КРУШЕВАЦ

ОШ “ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН”
37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3

Чистачица
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: основно образовање; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван павоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о образовању, 
извод из матичне књиге рођених , уверење о 
држављанству,уверење о неосуђиваности из 
МУП-а. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Малом 

Шиљеговцу, на оређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана 

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да поседује одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник бр. 11/2912, 15/2013, 
2/2016 ,2/2017); знање српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-

Наука и образовање
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вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; поседовање психич-
ке,физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Уз пријавни формулар који 
се налази на званичној страни Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја достави-
ти: оверен препис или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, извод из МК рођених 
и уверење о држављанству РС не старије од 6 
месеци; уверење о неосуђиваности (издаје МУП); 
лекарско уверење доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати који буду ушли у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима код надлежне службе за 
запошљавање.

ГИМНАЗИЈА
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-208

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка радника 

Наставник француског језика
на 79% на одређено време до повратка 

радника 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у гимназији и члану 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да је држављанин Србије; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, примање или давања мита, кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, правног саобраћаја и човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање. 

ОСТАЛО: Потребна документација: одштампан 
пријавни формулар који је кандидат попунио 
на званичној интернет страници Министарства 
просвета, диплома (оверена копија), уверење о 
држављанству, извод из књиге рођених, извод из 
казнене евиденције полиције (узима се у МУП-у).

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник предметне наставе - 
физичког васпитања са 20% радног 
времена, физичког и здравственог 
васпитања са 40% радног времена 
и физичког васпитања - изабрани 

спорт са 10% радног времена и 
физичке активности са 10% радног 

времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до истека мандата или 

престанка дужности директора школа 

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене на боловању, до повратка 
запослене са боловања 

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 
10/19). Посебни услови: Правилник о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (”Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17).

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс кандидат попуња-
ва и преузима са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Уз пријаву 
кандидат подноси следећу конкурсну документа-
цију: оверену фотокопију или оригинал дипломе 
о стручној спреми; оверену фотокопију или ори-
гинал извода из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); оверену фотокопију или оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење да лице није осуђивано за дела из члана 
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о стеченом 
образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина стечену на високошколској 
установи у току студирања или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који има положен стручни испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из наведених научних 
дисциплина и доставља потврду да је положио 
испит за лиценцу (кандидат доставља две потвр-
де - оригинална односно оверена копија потврде 
са факултета о стеченом образовању и потврду 
школе у којој је лице обављало праксу, односно 
било у радном односу и стекло 6 бодова праксе 
или оверену копију потврде да је положио испит 
за лиценцу); доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику; лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као повереним пословима. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је дос-
тавило непотпуну документацију. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је предата 
у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се она пријава која у прилогу садржи 
документа којим кандидат доказује да испуњава 
услове означене у конкурсу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази који 
испуњавају услове упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресе које су навели у пријавама. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о одлуци 
конкурсне комисије школе, у законом предвиђе-
ном року. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе или на телефон: 016/3488-
442.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању (не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије до шест 
месеци) полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од шест месеци); крат-
ку биографију. Сви заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштаманим пријавним 
формуларом достављају на адресу: Предшколска 
установа “Бамби” Лозница, Генерала Јуришића 3, 
15300 Лозница или лично на адресу: Предшкол-
ска установа „Бамби“ Лозница, објекат „Чаролија” 
(код нове цркве) у Лозници, Веселина Мисите 
26. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања пос-
ла референта за финансијско-рачуноводстве-
не послове може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1)-5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др.закон и 10/19) и услове из члана 
36 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Душан Радовић” Ниш 
(дел. бр. 610-253/2-2018-01 од 26.10.2018. годи-
не, са Изменама и допунама дел.бр. 610-119/2-
2019-01 од 24.06.2019. године и 610-129/2-2019-
01 од 19.08.2019. године) и то: 1) да је стекао 
одговарајуће образовање: средње образовање 
четвртог степена - гимназија; 2) да има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Услов: средње 
образовање четвртог степена - гимназија. По рас-
писаном конкурсу учесник конкурса треба да под-
несе: 1) попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, 2) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(само учесник конкурса који је променио презиме 
односно име после издавања уверења, односно 
дипломе), 3) оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал, не старији од 30 дана), 5) 
оверену фотокопију доказа о стеченом одгова-
рајућем образовању. Услови за заснивање рад-
ног односа морају бити испуњени и после засни-
вања радног односа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, врши ужи избор кандидата које упућује 
на психолошку процену кандидата коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву посла-
ти на адресу: Основна школа „Душан Радовић”, 
Ђердапска 45, Ниш. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон: 018/206-880. Неблаговремене, непот-
пуне и неисправне пријаве се неће узети у раз-
матрање. 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Српска и 

компаративна књижевност (Теорија 
књижевности и Методологија науке 

о књижевности)

УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника прописа-
ни су Законом о високом образовању, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу, 
Статутом Филозофског факултета у Нишу и Пра-
вилником о избору у звања сарадника Фило-
зофског факултета у Нишу. Конкурс је отворен 
петнаест дана од дана објављивања за избор 
наставника. Кандидати за избор наставника под-
носе пријаву на конкурс у штампаном и електрон-
ском облику (ворд верзија, мејл адреса: pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са 
веб-портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja 
или у Служби за опште и правне послове Факул-
тета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа 
документа: биографију, библиографију, радо-
ве, оверене фотокопије диплома о завршеним 
нивоима студија, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом научном степену доктора наука или 
уверење о докторирању (оригинал или овере-
на фотокопија), потврду о најмање три године 
педагошког искуства у високошколској установи, 
уверење надлежне полицијске управе да против 
њих није изречена правноснажна пресуда за кри-
вична дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању и попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника који се налази на веб-порталу Уни-
верзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуња-
вање обрасца неопходно је да кандидат има 
кориснички налог на: www.npao.ni.ac.rs. Уколико 
кандидат нема кориснички налог потребно је да 
се јави Служби за опште и правне послове Фило-
зофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.
rs). Конкурсни материјал може се доставити и у 
електронској форми. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације 
неће бити разматране.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Социјални 

рад (Теорије социјалног рада и 
Социјални рад са појединцем)

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Социјални рад 
(Насиље, васпитно занемаривање 

и злостављање и Пенални и 
постпенални социјални рад)

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Социјални рад 
(Психосоцијалне интервенције у 

кризи и Социјални рад са групом)

УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника прописа-
ни су Законом о високом образовању, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу, 
Статутом Филозофског факултета у Нишу и Пра-
вилником о избору у звања сарадника Филозоф-
ског факултета у Нишу. Конкурс је отворен осам 
дана од дана објављивања за избор сарадника. 

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву 
на конкурс у штампаном облику и електрон-
ском облику (ворд верзија, мејл-адреса: pravna@
filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са 
веб-портала Факултета: http://www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja 
или у Служби за опште и правне послове Факул-
тета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа 
документа: биографију, библиографију, радове, 
оверене фотокопије диплома о завршеним ниво-
има студија, оверене фотокопије дипломе о одго-
варајућем магистеријуму заједно са потврдом 
о прихваћеној теми докторске дисертације или 
уверење о уписаним докторским академским сту-
дијама, уверење надлежне полицијске управе да 
против њих није изречена правноснажна пресу-
да за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању. Конкурсни материјал може 
се доставити и у електронској форми. Неблаго-
времено приспеле пријаве и пријаве без комплет-
не документације неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7 јули 18

тел. 020/811-160

Професор стручних предмета 
текстилне струке

за 42% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих 
услова испуњавају и услове у погледу стручне 
спреме предвиђене Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника за рад у средњој 
стручној школи, као и услове предвиђене у чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања, а кандидати ће о исходу бити 
обавештени у року од 30 дана од дана затварања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе, лекарско уверење, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да лице није осуђивано за 
кривична дела предвиђена законом, односно да 
не постоји забрана обављања послова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
горенаведену адресу.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Оглас објављен објављен у публикацији 
„Послови“ 16.10.2019. године (број 851), 
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/20. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из чл. 139 и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19), опште услове 
из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
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одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), Правилника о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010) 
и Правилника о организацији и систематизацији 
послова Основне школе „Доситеј Обрадовић” 
Нови Сад, и то: стечено средње образовање - IV 
степен стручне спреме; завршен прописани про-
грам обуке за педагошког асистента (завршен 
прописан програм обуке за рад са децом и уче-
ницима ромске националне мањине); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: крат-
ку биографију, оверену копију дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
извода из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству, доказ о неосуђиваности. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора. Пријаве са документацијом се подносе 
лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Доситеј Обрадовић” Нови Сад, 21000 Нови Сад, 
Филипа Филиповића 3, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације могу се добити на телефон: 
021/4774-180. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАТСТВО 
ЈЕДИНСТВО”

21466 Куцура, Ослобођења 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степана које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или  области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из члана 140 став 1 тачка 1 подтачка 
(2) Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019), 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 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 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Дужност директора школе може да обавља лице 
које има: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019) за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, 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 установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућем образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019), дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019) 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат за директора 
школе дужан је да уз пријаву приложи: 1) пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 2) препис или овере-
ну фотокопију дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценца), 3) доказ о 
радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврду о годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања); 4) доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом (лекарско уверење - оригинал 
или оверена фотокопија, може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење); 5) оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције МУП-а 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 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривич-
на 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 кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверену 
фотокопију уверење суда опште надлежности да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом (не старије од 6 месеци); 
7) оригинал или оверену фотокопију уверења 
привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности - не старије од 6 месеци; 8) уверења о 

држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 9) 
извод из матичне књиге рођених (за кандидате 
који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе) - оригинал или оверена 
фотокопија; 10) доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника уколико га поседује); 11) 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора школе; 12) био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би; 13) доказ о знању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад, (доказ 
о познавању језика у складу са одредбом члана 
141 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
10/2019), стечено средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или положен испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); 14) доказ о савладаној обуци и положен 
испит за директора установе - оригинал или ове-
рена фотокопија - уколико га поседује (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном). Фотокопије докумената морају бити овере-
не од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и комплетну документацију дос-
тавља лично код секретара школе или поштом 
на адресу: Основна школа “Братство јединство”, 
21466 Куцура, Ослобођења 6, са назнаком “Кон-
курс за избор директора школе”. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови” НСЗ. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације у вези конкурса могу се добити код 
секретара школе на тел. 021/727-905.

ОСНОВНА ШКОЛА “ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 12

Дефектолог наставник у посебним 
условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и услове 
прописане у члану 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/19), да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом. Уз пријаву кандидат прилаже доказе 
предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: оверену фото-
копију дипломе, уверење да није осуђиван пра-
воснажном 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 и родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
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обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављанству 
РС. Кандидати потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете 
достављају установи. Неблаговремене, непотпу-
не и пријаве у неодговарајућој стручној спреми 
неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која поред кратких биографских података садр-
жи: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, са одштампа-
ним пријавним формуларом, доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена копија), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности 
прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве 
на конкурс. Лекарско уверење, као доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, подноси се приликом 
пријема у радни однос. Пријаве се достављају на 
адресу школе: Трг братства јединства 12, Бачка 
Паланка, лично или путем поште, са назнаком 
„Конкурсна документација“. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Поштански саобраћај 

и комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
саобраћајно инжењерство, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8, односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника 
о ближим минималним условима за избор настав-
ника на Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области електротехничко и рачунарско инжењер-
ство и да је студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам или завршене 
магистарске студије из области електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и 
услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 
Архитектонско/урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, однос-
но основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном оце-
ном најмање 8 из области архитектура (ТТ) и упи-
сане мастер академске студије или специјалис-
тичке академске студије, као и услови прописани 
чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
163 Статута Факултета техничких наука, чланом 
11 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса); 2. краћу биографију са библио-
графијом (списак радова); 3. оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивои-
ма студија, за дипломе стечене у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стра-
не високошколске исправе; 4. фотокопирану или 
очитану личну карту; 5. потврду о оцени резул-
тата педагошког рада - мишљење студената, 
уколико кандидат поседује педагошко искуство; 
6. потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 7. 
фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних мето-
да и сл.), објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу науч-
ну, уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у 
научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање 
сарадника у настави приложити и: 1. потврду да 
је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента приложити и: 1. потврду 
да је кандидат студент докторских студија. Уко-
лико кандидат поседује: диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да канди-
дат има прихваћену тему докторске дисертације, 
односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање доцента приложити и: 1. попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о кан-
дидатима за избор у звање наставника-УНС_
Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. 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 предвиђе-
ном за пријаву кандидата. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је приложи-
ти доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, органима 
управљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду надлежних институција или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. За чланство у комисијама за 
изборе у звања, неопходно је доставити решење 

о именовању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, неопходно 
је доставити потврду о учешћу или навести линк 
са сајта институције на ком се јасно види кан-
дидатово учешће у раду. Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање наставника у 
штампи, неопходно је да аутор приложи потврду 
уредништва часописа са подацима о називу члан-
ка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. 
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки 
конкурс за стицање звања и заснивање радног 
односа посебно. Комисија ће разматрати само 
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

1. Секретар установе
на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог до његовог 

повратка, а најдуже до 31. августа 2020. 
године

УСЛОВИ: кандидати поред законских услова за 
заснивање радног односа из чланова 139, 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 10/19), треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији рад-
них места у Пољопривредној школи са домом 
ученика Футог бр: 10-3261-5 од 06.09.2019. годи-
не за наведено радно место: завршен правни 
факултет, VII/1 степен стручне спреме.

2. Секретар установе ученичког 
стандарда

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене до њеног повратка, а најдуже 

до 31. августа 2020. године, са 83% 
радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидати поред законских услова за 
заснивање радног односа из члана 139, 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 10/19), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у 
Пољопривредној школи са домом ученика Футог 
бр: 10-3265-5 од 06.09.2019. године за наведено 
радно место: завршен правни факултет, VII/1 
степен стручне спреме.

3. Ликвидатор
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене, а најдуже до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: кандидати поред законских услова за 
заснивање радног односа из члана 139, 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 10/19), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у 
Пољопривредној школи са домом ученика Футог 
бр: 10-3265-5 од 06.09.2019. године за наведено 
радно место: IV степен стручне спреме, однос-
но завршену четворогодишњу средњу школу и 
знање на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: радну биографију, уредно 
попуњен пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, уве-
рење о држављанству РС - оригинал или оверену 
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копију не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
диплому о стеченом образовању - оригинал или 
оверену копију, уверење или потврду суда о нео-
суђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - не старије од 6 месеци, доказ о 
знању српског језика (за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Пријаве слати на горена-
ведену адресу путем поште или лично предати на 
писарницу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање 
ванредни професор за ужу научну 
област Психијатрија и психолошка 

медицина
на одређено време 5 година, непуно 
радно време (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета Нови Сад и члан 22. Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета Нови Сад. Посе-
бан услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке предмете подносе доказ да су у радном односу 
у установи која је наставна база Факултета. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
краћу биографију, фотокопију личне карте, дока-
зе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, за клиничке предмете доказ 
о радном односу у здравственој установи која 
је наставна база Медицинског факултета Нови 
Сад, списак радова и публикација (у два при-
мерка), оригинал или фотокопије радова и пуб-
ликација, доказе о њиховом објављивању, доказ 
о педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности. Доказ о некажњавању 
прибавиће Медицински факултет Нови Сад служ-
беним путем, осим за кандидате који нису рођени 
у Републици Србији. Пријаве са документацијом 
подносе се Писарници Медицинског факултета 
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са наз-
наком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Конкурс је објављен у публикацији „Послови” 
дана 30.10.2019. године.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР 
ДРАПШИН”

21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције 
директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закони) и то: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 

- други закони), лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, тренсдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18) и то: професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и  кинезитерапије, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер физичког 
васпитања и спорта; професор спорта и физичког 
васпитања; професор спорта и физичке културе; 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената о познавању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад). 
Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да доста-
ви: 1. доказ о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 2. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); 3. оверен препис или оверену фотокопију 
о стеченом одговарајућем образовању; 4. доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику) 5. лекарско 
уверење о психофизичкој и здарвственој способ-
ности за рад са ученицима (не старије од 6 месе-
ци, подноси се пре закључења уговора о раду) 
6. радну биографију. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе на број телефона: 
063/8153-105. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
 “Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Чистачица
на одређено време, ради замене 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Законом и то: 1) да има завршено основ-
но образовање и васпитање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност 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 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик. Кандидати су дуж-
ни да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу), доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шању поштом на адресу: Средња стручна школа 
„Др Радивој Увалић”, Трг братства јединства 23, 
Бачка Паланка и то у затвореној коверти са наз-
наком: „Конкурс за пријем у радни однос на месту 
чистачице”.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА “ОЛГА ПЕТРОВ” 
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора шко-
ле може се пријавити лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 - други закон и 10/19) и 
услове прописане Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15). 
За директора школе може бити изабрано лице 
које има: одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 закона о основама система образовања 
и васпитања, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника ове врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Кандидат тре-
ба да има и: 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична деела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом утврђено дис-
криминарорно понашање и да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова су саставни део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе уз 
пријаву подноси: 1) оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са чланом 140 Закона; 2) оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу наставника, васпитача 
или стручног сарадника; 3) доказ о најмање 
8 година рада у области образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
- не старије од шест месеци; 4) доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - оригинал или оверена 
фотокопија на старије од шест месеци (прилаже 
се пре закључења уговора о раду); 5) доказе о 
некажњавању (неосуђиваности за кривично дело 
или привредни преступ, непокретању кривичног 
поступка, непокретању истраге) из суда, СУП-а и 
привредног суда (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од шест месеци); 6) уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци; 7) важећи извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили презиме 
односно име након издавања дипломе (оригинал 
или оверена фотокопија); 8) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) - оригинал 
или оверена фотокопија; 9) доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на кон-
курс који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе - оригинал или оверена фотокопија; 
10) биографију са кратким прегледом кретања 
у служби - послова које је обављао и предло-
гом програма рада директора. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса треба доставити у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс за директора школе - не 
отварај” лично или путем поште на адресу школе. 
Пријава обавезно треба да садржи и адресу кан-
дидата - за потребу доставе поднесака кандидату 
у току поступка. Ближе информације о конкур-
су се могу добити код секретара школе и путем 
телефона: 013/626-121. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
пријема решења о именовању директора школе 
од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2 

Васпитач у предшколској групи 
целодневног боравка 

на одређено време ради замене одсутне 
запослене са рада преко 60 дана

УСЛОВИ: степен и врста образовања: послове 
васпитача може да обавља лице које испуњава 
услове прописане Законом и има одговарајуће 
образовање, и то: лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена, студијама другог степена, сту-
дијама у трајању од три године, вишим образо-
вањем, односно са одговарајућим средњим обра-
зовањем, у складу са посебним законом; за рад са 
децом узраста од три године до поласка у школу 
- лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са Законом; за рад са 
са децом са сметњама у развоју у васпитној групи 
- лице које испуњава услове из претходног става 
које је у току стручног усавршавања или по про-
писаном програму оспособљено за рад са децом 
са сметњама у развоју - васпитач. Кандидат треба 
да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. У радни однос може да 
буде примљено лице које: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља 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 про-
тив 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 понашања; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Горенаведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. У складу са чланом 155 
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кан-
дидати попуњавају пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства 
просвете). Кандидат заједно са одштампаним 
пријавним формуларом треба да достави: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству - копија); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела: насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-

на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
не старији од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика/доказ о знању српског језика и језика на 
којем ће остваривати образовно-васпитни рад 
код послодавца (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику/на 
српском језику и на језику на којем ће оствари-
вати образовно-васпитни рад код послодавца); 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Попуњен и одштампан пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја) са 
потребном документацијом доставити у року од 8 
дана од дана оглашавања у публикацији „Посло-
ви”, непосредно или путем поште на адресу: ОШ 
„Вук Стефановић Караџић”, Старчево, Иве Лоле 
Рибара 2, са назнаком „За конкурс”. Након истека 
рока за достављање пријаве није могуће доста-
вити доказе о испуњености услова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село, М. Тита 75

Наставник француског језика
са 77,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуњава усло-
ве прописане члановима 139 и 140 став 1 тачка 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,  27/18, 
10/19), услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“ 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: 1. студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу 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 - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2. високо 
образовање не 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 правноснажном 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 злос-
тављање 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 
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против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, са кратком биографијом, 
приложити: оригинал или оверену фотокопију 
диплома или уверења о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (документ не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (доказ доставља кандидат уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). У 
складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школии. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа и које су 
старије од 6 месеци неће се разматрати, као ни 
допуна документације по истеку рока за пријаву. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом 
на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, Банатско 
Ново Село, М. Тита 75, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације на телефон: 013/615-003.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

Наставник немачког језика
са 77,77% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос кандидат треба да испуњава и посебне 
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 
143, и чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл.гласник РС” бр. 88/17 27/18-други 
закон и 10/19 - даље: Закон), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Олга Петров” у Банатском Брестовцу. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Потреб-
на документација коју треба доставити: пријавни 
формулар, радна биографија, фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућим образовању, фото-
копија уверења о држављанству, доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику), извод из матичне књиге 

рођених, доказ да кандидат није лице осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (чл. 139 став 1 тачка 3 
закона). Доказ да има психофизичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са законом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија која утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
у року од 8 дана од истека рока рока за пријем 
пријава. Кандидати из става 4 члана 154 Закона, 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из става 6 члана 154 Закона и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
обављеног разговора са кандидатима. Напред 
наведену документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом и радном биогра-
фијом, кандидати достављају лично или путем 
поште на адресу школе: Олге Петров 1, 26234 Б. 
Брестовац, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, 
чл. 122 и 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и услове про-
писане Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број: 108/2015), и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
за наставника у средњој стручној школи за под-
ручје рада електротехника, односно педагога или 
психолога, 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 одговарајући предмет, однос-
но 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) под 

тачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца 
или за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 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 зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 3. да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак 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 тачке 2; 4. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна срп-
ски језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 7. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 8. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 9. да 
има дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога (лиценца или стручни испит); 10. да 
има положен испит за директора школе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за дирек-
тора је дужан да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност). Уз пријаву на кон-
курс треба обавезно доставити: 1. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; 3. уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут 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 основама система 
образовања и васпитања; 4. уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиден-
цији за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; 5. уверење привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
6. уверење о држављанству Републике Србије (у 
оригиналу или оверену фотокопију); 7. извод из 
матичне књиге рођених (у оригиналу или ове-
рену фотокопију), 8. фотокопију важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту; 9. 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (само за 
кандидата који образовање није стекао на срп-
ском језику), кандидат доставља потврду одго-
варајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика у оригиналу или оверену 
фотокопију; 10. потврду о радном искуству од 
најмање 8 година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (у оригиналу), 11. уверење о положеном 
испиту за директора, ако је кандидат положио 
испит (пријава која не буде садржала уверење 
о положеном испиту за директора школе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт ће 
бити у обавези да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 12. лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (може и 
из досијеа, а кандидат који буде изабран ће нак-
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надно, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење), 13. уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
оверену фотокопију резултата стручно-педгош-
ког надзора установе и оцене спољашњег вред-
новања. Доставити и биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Одлука о избору директора школе 
биће донета у роковима предвиђеним у Закону 
о основама система образовања и васпитања, 
подзаконским актима и Статуту школе. Прија-
ве са документацијом и прилозима достављају 
се поштом на адресу: Електротехничка школа 
„Никола Тесла”, Максима Горког 7, Панчево, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора” или 
лично у секретаријату школе. Додатне информа-
ције могу се добити код секретара школе путем 
телефона: 013/2352-615.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

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

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон и 10/2019, даље Закон) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 2/2017 и 11/2017) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање, 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарнестудије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насилље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тавлање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има државланство Републике Србије и зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставла 
кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре заклучења уго-
вора о раду). Напомена: у складу са чланом 154 и 
155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа, неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на адресу шко-
ле: ОШ „Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у 
року од 8 (осам) дана од дана објавливања кон-
курса, с назнаком „За конкурс“.

ОШ „БОРА РАДИЋ” БАВАНИШТЕ
26220 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511
e-mail: osboraradic@gmail.com

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос на радно место настав-
ник енглеског језика може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: 1) да канди-
дат има одговарајуће образовање за наведено 
радно место према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима; 4) знање 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 5) да није осуђиван прав-
носнажном 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 кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање у складу са законом; 6) да је држављанин 
Републике Србије. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс, која су преузима са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставе и: уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 

матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању. Доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима доствља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова тра-
жених овим конкурсом доставити у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ лично 
или путем поште на адресу школе, радним дани-
ма од 08.00 до 13.30 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 013/751-511.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Алибунар

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: завршено 
основно образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; извршена психолошка процена 
способности за рад с децом и ученицима, у складу 
са Законом; зна српски језик. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: одштампани пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а остала потребна документација доставаља се у 
оригиналу или овереној копији: 1. доказ о завр-
шеном основном образовању; 2. извод из мати-
чне књиге рођених; 3. доказ о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за поменута кривич-
на дела и непостојању дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; 5. доказ о знању српског језика уколико 
основно образовање и васпитање није стечено 
на српском језику. Лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава и кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
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собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају на адресу: Економско-тр-
говинска школа „Доситеј Обрадовић” Алибунар, 
Вука Караџића 2, 26310 Алибунар, са назнаком 
„За конкурс - чистачица”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 013/641-036, локал 26.

ПИРОТ

ОШ “БРАТСТВО”
18333 Звонце

тел. 010/2387-054

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога и то: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице које је стекло 
високо образовање на студијама другог степена 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
дозволу за рад, односно положен стручни испит 
за наставника или стручног сарадника; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4. 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (средњу 
школу или факултет учио на српском језику или 
је положио испит из српског језика); 7. да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8. да има обуку и положен 
испит за директора установе. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, за 

наставника односно стручног сарадника; доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се овереном 
фотокопијом јавне исправе о стеченом образо-
вању, а уколико образовање није стечено на 
језику на ком се остварује образовно-васпитни 
рад потребан је доказ да је кандидат положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда садржи податак о радном стажу у 
установи и послове које је лице обављало); уве-
рење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове 
према месту пребивалишта кандидата, уверење 
из суда опште надлежности да се против канди-
дата не води кривични поступак, уверење о нео-
суђиваности привредног суда (уверења не смеју 
бити старија од дана објављивања конкурса, у 
оригиналу или овереној копији); доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима - лекарско уверење (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); резултате струч-
но-педагошког надзора установе (извештај про-
светног саветника) и оцену спољашњег вредно-
вања (уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора 
установе); биографске податке, односно радну 
биографију; доказ о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора установе, уколико га 
поседује. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (докази о поседовању организа-
ционих способности, о успесима у наставно-педа-
гошком раду и др.). Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу: ОШ „Братство“, 18333 Звон-
це, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, путем телефона: 
010/238-7054.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“

12240 Кучево, Вука Караџића бб
тел. 012/850-131

Наставник историје
за рад у централној школи у Кучеву и 

подручном одељењу школе у Буковској, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
краја школске 2019/2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) за рад на рад-
ном месту наставник историје; 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 три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију) и уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду високошкол-
ске установе о броју бодова, доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије; уверење МУП-а 
из казнене евиденције; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/850-131.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник француског језика
са 33,33% радног времена, на 

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

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. Закон и 10/2019), стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.9.2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и 
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врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/13, 2/16,10/16 и 3/17). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања 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 пре-
носа бодова. Наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да посе-
дује уверење о држављанству (у оригиналу или 
овереној копији), психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштања и злостављања 
малолетног лица или родоскврнућа, за кривично 
дело примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању са исправом којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат поло-
жио стручни испит - испит за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија) - уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат мора да 
зна српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана званичног објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети 
Сава”, Војске Југославије 18, 12000 Пожаревац.

ОСНОВНА ШКОЛА ”ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одгова-
рајуће средње образовање - смер кувар, уве-
рење о држављанству(у оригиналу или овере-
ној копији); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад у ђачкој кухињи (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном средњем обра-
зовању, смер кувар; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија), доказ из Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
- не старије од 6 месеци; доказ из надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак; попуњени пријавни формулар скинут са 
интернет странице Министарства просвете науке 
и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана званичног објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене  пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Десанка Максимовић”, 12000 Пожаревац, 
6. личке дивизије 32.

ОСНОВНА ШКОЛА ”ИВО ЛОЛА 
РИБАР”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закони и 10/19) и то: одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. 
закони и 10/19); под одговарајућим образовањем 
подразумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на 
радном месту наставника физике; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 

које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду високошколске уста-
нове о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије); уверење МУП-а из каз-
нене евиденције, доказ о неосуђиваности (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандиадат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Иво Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 
Велико Градиште, са назнаком „За конкурс”. Кон-
такт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО ЛОЛА 
РИБАР”

12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

тел. 012/7662-132

Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, замена директора у 
првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и то: 
одговарајуће образовање у складу са члановима 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони и 10/19); под одговарајућим 
образовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 

Наука и образовање
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Наука и образовање

студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16, 2/17 и 11/17) и Правиликом о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном месту 
наставника информатике и рачунарства; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 заштитећних међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду високошколске уста-
нове о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије); уверење МУП-а из каз-
нене евиденције, доказ о неосуђиваности (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандиадат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Иво Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220 
Велико Градиште, са назнаком „За конкурс”. Кон-
такт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

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

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника - наставник математике; б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да има држављанство 
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родосквrнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу за зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; личну биографију - CV. 
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији.Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дада од дана обављеног 
разговора са кандидатима.Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама школе. Прија-
ве са доказима о испуњености услова се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом на адре-
су: ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја, 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника математике”.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ”

12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 638-642

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 

односно до 02.10.2020. године, за рад у 
издвојеном одељењу Добри, од I до IV и 

од V до VIII разреда

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019) и да има врсту стручне спреме прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Као доказе о испуњености услова уз пријаву 
кандидати подносе следећа докумената: доказ 
о стеченој стручној спреми (диплому о прописа-
ној врсти и степену стручне спреме), уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или у овереној копији. Овера истих 
не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду, 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, док извод из казнене евиденције 
прибавља школа по службеној дужности. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаву са траженом документацијом 
послати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУДЕ ЈОВИЋ” 

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел./факс: 012/250-119

Наставник физичке културе
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са 
функције, а најдуже до 31.08.2020. 

године, за 60% часова физичке културе 
у предметној настави недељно у оквиру 

24-часовне радне недеље

Наставник географије
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са 
функције, а најдуже до 31.08.2020. 
године, за 35% часова географије у 

предметној настави недељно у оквиру 
14-часовне радне недеље

Наставник физике
на одређено време преко 60 дана, 
до повратка наставнице физике са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, за 100% часова 

физике у предметној настави недељно у 
оквиру 40-часовне радне недеље

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка наставнице математике са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, за 100% часова 
математике у предметној настави 

недељно у оквиру 40-часовне радне 
недеље

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, до 
повратка наставнице математике са 
боловања (одржавање трудноће), за 

100% часова математике у предметној 
настави недељно у оквиру 40-часовне 

радне недеље

Наставник француског језика
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка наставнице француског језика 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, за 33,33% часова 
француског језика у предметној настави 

недељно у оквиру 13-часовне радне 
недеље

www.nsz.gov.rs
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат за наставника је обавезан да 
поред писаног захтева за пријем у радни однос 
на одређено време, фотокопије очитане личне 
карте са чипом или личне карте без чипа, основ-
ној школи достави и следећа документа: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; уверење о неосуђивању 
из надлежног основног суда; уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Овај документ (извод из КЕ) се прибавља 
у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не достави 
кандидат прибавља га основна школа. диплома 
или уверење о стеченом високом образовању на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године (VII/1 
степен стручне спреме одговарајуће врсте зани-
мања) или о стеченом академском називу мастер 
на студијама другог степена за наставника из чл. 
140 ст. 1 и 2 закона; уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, односно уверење о 
здравственом стању кандидата, из надлежне 
службе Медицине рада, које се подноси непо-
средно пре закључења уговора о раду; уверење 
или потврда да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
ло-шких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Наставник треба да испуњава услове 
прописане чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 139, чл. 141 ст. 7, 
чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/ 
2018, 10/2019) и да има стручну спрему прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова.Послове наставника може да 
обавља лице које је стекло високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (чл. 
141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и оба-
везно образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина које је стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра се да 
наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 
Закона). Кандидати потребну документацију дос-
тављају установи. Психолошку процену способ-
ности кандидата за наставника за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 

поступака. Наведени документи требају бити 
оригинални или фотокопије оверене у основ-
ном суду или општинској управи или код јавног 
бележника, не старији од 6 месеци. Неблаговре-
мени, непотпуни и неуредни захтеви за пријем 
у радни однос, односно приложени документи 
неће бити узети у разматрање. Захтеви за пријем 
у радни однос са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање, на адре-
су: ОШ „Дуде Јовић” Жабари, Кнеза Милоша 
117, 12374 Жабари. Телефони за информације: 
012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
12221 Мајиловац

1) Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, преко 60 дана, место рада 
Ђураково 

2) Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, преко 60 дана, место 
рада Мајиловац, Курјаче, Сираковоа и 

Ђураково 

3) Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, преко 60 дана, са 20% 

радног времена, место рада Мајиловац 

4) Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, преко 60 дана, са 20% 
радног времена, место рада Мајиловац 

УСЛОВИ: општи условии: за сва наведена радна 
места кандидат треба да испуњава услове пре-
ма члану 139, 140, 143 и чл. 144 став 1 и став 2 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 37/18 - 
др. закони 10/19) односно услове за засновање 
радног односа прописане Законом о раду. Посеб-
ни услови: поред општих услова, за заснивање 
радног односа потребно је да кандидати испуња-
вају следеће услове: -за радно место под редним 
бројем 1 услов из тачке 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); за радно место 
под бројем 2 услов из тачке 3 подтачке 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);за 
радно место под бројем 3. услов из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): за 
радно место под бројем 4. услов из тачке 11. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19).

ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја) кандидат треба 
да поднесе следећа документа: краћу биогафију, 
доказ да има одговарајуће образовање - про-
писану врсту и степен стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образо-

вању), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), и уверење о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за рад на наве-
деним пословима поднети школи на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић”, 12221 Мајиловац, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-037

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛOВИ: Зa дирeктoрa школе мoжe бити 
изaбрaнo лицe кoje испуњaвa услoвe прoписaнe 
члaнoм 122, члaнoм 123 стaв 14 и стaв 15, члaнoм 
139 и члaнoм 140 Зaкoнa o oснoвaмa систeмa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. глaсник РС“, бр. 
88/17, 27/18 и 10/19) и Прaвилникoм зa избoр 
дирeктoрa устaнoвa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 
(„Сл. глaсник РС“, бр. 108/15), и то: 1. дa има 
oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe за наставника 
основне школе, за педагога и психолога стечено: 
1) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe 
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлис-
тичкe aкaдeмскe студиje) и тo: (1) студиje другoг 
стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa 
oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa; 
(2) студиje другoг стeпeнa из области пeдaгoш-
ких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидис-
циплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг 
стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe 
нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти 
пeдaгoшких нaукa; 2) нa oснoвним студиjaмa у 
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoпи-
симa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. 
сeптeмбрa 2005. гoдинe; лице из стaвa 1 тaчкa 1) 
пoдтaчкa (2) oвoг члaнa мoрa дa имa зaвршeнe 
студиje првoг стeпeнa из нaучнe oблaсти, oднoснo 
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, 
oднoснo групу прeдмeтa; 2. дa имa психичку, 
физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa 
дeцoм и учeницимa; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да није правоснажно осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
5. дa имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje; 6. дa 
знa српски jeзик нa кoмe сe oствaруje oбрaзoв-
нo-вaспитни рaд; 7. дa имa нajмaњe oсaм гoдинa 
рaдa у устaнoви нa пoслoвимa oбрaзoвaњa 
и вaспитaњa, нaкoн стeчeнoг oдгoвaрajућeг 
oбрaзoвaњa; 8. да има дозволу за рад наставни-
ка, педагога и психолога (положен стручни испит 
- лиценца); 9. дa je сaвлaдaлo oбуку и дa имa 
пoлoжeн испит зa дирeктoрa устaнoвe (кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност). Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 за наставника основне школе, а то је 
стечено високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

OСTAЛO: Кaндидaт je дужaн дa достави пријаву 
на конкурс (образац на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, својеручно потписана) и биографске 
податке, односно радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, oвeрeн прeпис 
или oвeрeну фoтoкoпиjу диплoмe o стeчeнoм 
oдгoвaрajућeм висoкoм oбрaзoвaњу; oвeрeн 
прeпис или oвeрeну фoтoкoпиjу дoкумeнтa o 
пoлoжeнoм испиту зa лицeнцу,oднoснo струч-
нoм испиту; увeрeњe o држaвљaнству Рeпубликe 
Србиje (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци); извoд из мaтичнe књигe 
рoђeних (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, нe 
стaриje oд 6 мeсeци); пoтврду o рaднoм искуству 
у oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa након стече-
ног одговарајућег образовања (oригинaл); доказ 
о психичкој, физичкој и здрaвствeнoj спoсoбнoсти 
зa рaд сa дeцoм и учeницимa (не старије од 6 
месеци); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (oригинaл или oвeрeну фoтoкoпиjу, 
нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ oснoвнoг судa дa 
се прoтив њeгa не води кривични пoступaк и да 
није покренута истрага (oригинaл или oвeрeну 
фoтoкoпиjу, нe стaриje oд 6 мeсеци доказ да није 
правоснажно осуђивано за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (oригинaл или oвeрeнa 
фoтoкoпиja, нe стaриje oд 6 мeсeци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на том језику); доказ 
о резултатима стручнo-пeдaгoшкoг нaдзoрa 
устaнoвe и oцeну спoљaшњeг врeднoвaњa (само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверен препис, односно 
копију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); рaдну биoгрaфиjу сa крaт-
ким прeглeдoм крeтaњa у служби и прeдлoгoм 
прoгрaмa рaдa дирeктoрa шкoлe (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови. Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe 
приjaвe нeћe бити рaзмaтрaнe, кao ни фoтoкoпиje 
дoкумeнaтa кoje нису oвeрeнe oд стрaнe нaдлeж-

нoг oргaнa (судa, oргaнa oпштинскe - грaдскe 
упрaвe, jaвнoг бeлeжникa). Приjaвe сa дoкaзимa 
o испуњaвaњу свих услoвa трaжeних кoнкур-
сoм могу се поднети лично у затвореној ковер-
ти или слaти у зaтвoрeнoj кoвeрти прeпoручeнoм 
пoштoм, сa нaзнaкoм „Приjaвa нa кoнкурс зa 
дирeктoрa“, нa горенаведену aдрeсу. Додатне 
информације на телефон: 020/741-037.

ПРОКУПЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-21

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета,стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник - 
Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног 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 заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин РС; 
да зна српски језик на коме се изводи образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и руч-
но потписан пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из МК рођених и уверење о држављанству 
РС не старије од шест месеци; уверење о неос-
уђиваности и уверење да се против њих не води 
истрага (не старије од 6 месеци), лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о познавању српс-
ког језика подноси кандидат којхи није стекао 
диплому на српском језику; кратку биографију. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање. Пријаве слати на горенаведену адресу или 
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПУ „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и стечено 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја доставити: 
фотокопију дипломе, извод из МК рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); уверење полицијске управе не старије од 6 
месеци да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања и давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискримитарно понашање. Лекар-
ско уверење и санитарну књижицу доставља 
примљени кандидат пре закључења уговора 
о раду. Обавеза полагања испита за лиценцу. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
запосленог преко 60 дана, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање према чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 15/2013, 
11/2016, 2/17 и 11/17) и остале опште услове 
предвиђене Законом о раду. За наставника срп-
ског језика: професор односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенс-
ку књижевност, професор односно дипломирани 
филолог југословенску књижевност и српскохр-
ватски језик, професор односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицимапрофесор југословен-
ске књижевности и српског језика, професор срп-
ског језика и књижевности, професор југословен-
ске књижевности са страним језиком, професор 
српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, 
професор југословенске књижевности, дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност, дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми Српски језик, 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српска фило-
логија:српски језик и лингвистика, Филологија 
модули: Српски језик и српски језик и компара-
тивна књижевност, мастер филолог (студијски 
програми: српски језик, српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност, Српска књижевност 
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и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српска филологија: српски језик 
илингвистика, Филологија:модули: српски језик и 
српски језик и компаративна књижевност, мастер 
филолог (студијски програми :Српски језик, срп-
ски језик и компаративна књижевност), Српска 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу: 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија,модули: Српски језик, Српски језик и 
компаративна књижевност. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати предходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким групама Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија; српски 
језик и књижевност; Србистика.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и кратку биографију, на конкурс доставити ори-
гинале или оверене фотокопије (не старије од 
шест месеци): диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење да канди-
дат није осуђиван и да се против њега не води 
истрага, уверење о држављанству, уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику, 
потврду о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, 
извод из МК рођених, доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) се дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник немачког језика
са 85% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): за наставни-
ка немачког језика: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност; 
професор немачког језика и књижевности и 
италијанског језика; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и њижевност); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност), мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: 
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверења о сте-
ченом високом образовању, ако диплома није 
уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење (потвр-
ду) о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту. Кан-
дидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење. 
Пријаве слати на адресу: Гимназија у Великој 
Плани, Војводе Мишића 3, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 026/514-
059.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2015, 61/2015, 
54/2019, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 
113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 чланом 140 
став 1 подтачка 1 и 2 и тачка 2 истог члана, чла-
ном 142 став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 и 10/19). Степен и врста образо-
вања морају бити 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, 3/17 и 13/2018 и 11/19). 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља школи. Уз пријаву 
на оглас кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију доказа да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 

и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандида-
те који поседују наведени доказ); оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) полицијске управе да лице није осуђи-
вано 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, доказ 
о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику) 
- доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српког језика. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси, изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
 “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2
тел. 025/440-431

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене са породиљског 
одсуства

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутног запосленог са 

неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања, са 50% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући сте-
пен и врсту школске спреме: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; звање у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 6/96, 3/2010... 13/18); образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; 2) да има 
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психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или 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 кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
презентацији Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати уз 
пријавни формулар подносе: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, са најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом бодова; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидат није осуђиван. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре потписивања угово-
ра о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор и има најмање три члана, 
а чији је обавезни члан секретар школе. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника и стручног 
сарадника врши се ужи избор кандидата који 
се упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавне 
формуларе са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе или лично предати секре-
тару школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Стручни сарадник психолог
на одређено време до повратка 

запослене одсутне преко 60 дана, за 
50% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка 
запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; сте-
пен стручне спреме прописанчл. 140 и 141 ст 9 
ЗОСОВ-а; врста стручне спреме: висока, прописа-
на Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи чл. 
6, ст 1 тачка 2 (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/19) и чл. 6 Правилника о условима 
у погледу простора, опреме, наставних средста-
ва и степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и андагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца или за неко од 
кривичних дела наведених у чл. 120 став 1 тачка 

3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Савладан Интегрални програм обуке за 
остваривање функционалног основног образо-
вања одраслих предвиђен Правилником о врсти 
образовања наставника који остварују наставни 
план и програм функционалног основног образо-
вања одраслих, који је донео Министар просвете. 
Уз пријаву треба приложити оверене фотокопије 
следећих докумената: уверење о држављанству; 
диплому о стеченој стручној спреми; доказ о сав-
ладаном Интегралном програму обуке за оства-
ривање функционалног основног образовања 
одраслих. Пријаве уз које се не доставе сви горе 
наведени документи ће се сматрати непотпуни-
ма. Пријаве које се доставе након горе наведеног 
рока ће се сматрати неблаговременима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрње. Пријаве доставити лично или препо-
рученом пошиљком. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА

ОШ “ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - ОУС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће образо-
вање - IV степен стручне спреме, савладан про-
грам обуке за педагошког саситента прописан 
од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, тј. завршен програм обуке за 
педагошког асистента; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није правоснажном пресудом осуђен 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски и мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: био-
графију, попуњен пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, оригинал 
или оверену фотокопија дипломе, оригинал или 
оверену фотокопију документа којим се доказује 
савладан програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), уверење из казнене евиденције 
МУП-а о некажњавању, доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у скла-
ду са чланом 141 став 7 Закона (да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му високошколске установе), доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавању 
услове за оглашено радно место, упућују се на 
проверу психофизичких способности кандидата 

за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адресу 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама ОШ “Хуњади Јанош“, 
Чантавир, Трг слободе 2, с тим што ће кандида-
ти о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефон који су навели у својим пријавама. 
У складу са чланом 155 став 7 Закона, установа у 
поступку избора педагошког асистента прибавља 
мишљење надлежног органа јединице локал-
не самоуправе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат подно-
си пре закључивања уговора о раду. Пријава са 
доказима о испуњавању услова за заснивање 
радног односа за наведено радно место, са био-
графијом, доставити на адресу школе: Основна 
школа „Хуњади Јанош“, Чантавир, Трг слободе 
2. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Информације о конкурсу могу се добити у 
секретаријату школе, путем телефона: 024/782-
025.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Општа економска 

теорија и политика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука, са докторском дисертацијом из 
уже научне области Општа економска теорија и 
политика. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. 
маја 2018. године, Правилника о ближим мими-
малним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 2016. 
године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 
2016. године, 8. марта 2018. године и 9. октобра 
2018. године) и Правилника о избору наставника 
и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - пода-
ци о кандидату пријављеном на конкурс за избор 
у звање наставника Универзитета (2. одељак 
реферата о пријављеним кандидатима), у штам-
паној форми и у електронској форми на CD-у 
(образац и упутство су доступни на сајту Уни-
верзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биогра-
фију, фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану лич-
ну карту), оверене фотокопије диплома, списак 
радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Зако-
ном, Статутом Универзитета, Статутом Факулте-
та и Правилницима Универзитета и Факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Еко-
номском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања Кон-
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курса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију 
кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Одлука о избо-
ру пријављених кандидата биће донета у складу 
са законом и општим актима школе. Пријаве у 
писаном облику слати на адресу: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, Банијска 67.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за филолошке науке: 
Историја мађарске књижевности 
са компаратистиком и теоријом 
књижевности и Комуникологија 
и Дидактичко-методичке науке: 

Методика наставе мађарског језика 
и књижевности - доцент

за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: у звање доцента може бити изабрано 
лице које је претходне степене студија заврши-
ло са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив док-
тора наука, и има научне, односно стручне радо-
ве објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама. Ближи услови за избор 
у звање наставника утврђују се општим актом 
Факултета и општима актима Универзитета у 
Новом Саду у складу са минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету из 
члана 12 став 1 тачка 15 овог Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) као и у складу са 
осталим условима за избор наставника Факулте-
та предвиђени одредбама истог Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) и општима актима 
Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факул-
тета на мађарском наставном језику у Суботици. 
Лице које је правноснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи не може стећи звање 
наставника, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми - оргинали или оверене копије, извод из мати-
чне књиге рођених - оргинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оргинал или оверена 
копија, списак научних радова, радови лекарско 
уверење, уверење о неосуђиваности подносе се 
Учитељском Факултету на мађарском наставном 
језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-

са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

Асистент за педагошке науке - 
педагогија

за рад на мађарском наставном језику, 
са 50% радног времена, на одређено 

време 3 године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање 
асистента, студента докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад. Остали услови за избор 
сарадника Факултета предвиђени су одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 
и 73/2018) и општима актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског Факултета на мађар-
ском наставном језику у Суботици. Лице које је 
правноснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи не може стећи звање наставни-
ка, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима : био-
графија, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми - оргинали или оверене копије, потврда ВУ да 
је студент докторских студија, извод из матичне 
књиге рођених - оргинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оргинал или оверена 
копија, списак научних радова, радови, лекарско 
уверење, уверење о неосуђиваности подносе се 
Учитељском факултету на мађарском наставном 
језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 и чл. 
140 став 1 Закона о основама образовања и вас-
питања, а то су: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 став 1 Закона: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 

и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019 - даље: 
Правилник ) послове наставника физичког васпи-
тања може да обавља: професор физичког вас-
питања, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања, 
дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физич-
ког васпитања и спорта - мастер, дипломирани 
професор физичког васпитања кинезитерапије 
- мастер, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет- односно физичко васпитање).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на 
конкурс достави: оверену копију доказа о стече-
ном одговарајућем високом образовању у складу 
с чл. 140 Закона, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старији од 6 месеци, оверену копију 
доказа да зна српски језик; (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој 
школи или факултету на српском језику или уве-
рење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), 
биографију са прегледом радних ангажовања. 
Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 Закона на срп-
ском језику, сматра се да је достављањем овог 
доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Након пси-
холошке процене конкурсна комисија обавиће 
разговор са кандидатима који се налазе на лис-
ти кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору кан-
дидата. Изабрани кандидат доставља лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању овера-
вају се од стране надлежног органа,у супротном, 
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу: Техничка шко-
ла „Иван Сарић“, Трг Лазара Нешића 9, 24000 
Суботица, са назнаком “Конкурс за радно место“. 
Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 024/555-221.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПУ “РАДОСТ”
22304 Нови Бановци

Бановци-Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање - васпитач. Кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: да имају одгова-
рајуће образовање; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но 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 кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су дужни да доставе само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да прило-
же: попуњен пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС, доказ о неосуђива-
ности (потврда се прибавља у МУП-у и не може 
бити старија од шест месеци), кратку биографију. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу: ПУ „Радост” Нови Бановци, 
22303 Бановци Дунав, Кабларска бб, са назнаком 
„За конкурс” или предати лично у секретаријат. 
Телефон за ближе информације: 022/340-983, 
локал 105.

ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3

тел./факс: 022/2451-263

Школски психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог

Школски педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 

васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидат је у обавези 
да приложи следећа документа, у оригиналу или 
овереној копији: попуњен пријавни формулар 
(одштампан са интернет странице Министарства 
просвете); диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о позна-
вању српског језика - подноси само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику. Доказ 
о физичкој, психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани 
кандидати пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат који буде изабран у биће у обавези да, пре 
закључења уговора о раду, за документа која је 
приложио као оверену копију достави на увид 
оригинална документа. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање и то: да има образо-
вање стечено на студијма другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или 
на студијама првог степена (основне академске, 
основне струковне, специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем - васпитач; мора имати 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; није осуђивано пра-
воснажном 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 заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидати су дужни да попуне формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампан и попуњен 
формулар потребно је приложити: радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт телефоном 
- CV; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ издат од стране одговарајуће 

високошколске установе да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, односно уверење 
или други одговарајући документ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно положеном испиту за лиценцу; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из казнене 
евиденције из МУП-а (не старијег од 6 месеци) да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, не старијег од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, 
потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по програ-
му одговарајуће високошколске установе); извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену фотокопију (нови образац са холограмом 
- трајно важење). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Изабрани канди-
дат је дужан пре закључивања уговора о раду да 
исто достави. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе на адресу Предшколске установе, са наз-
наком „Пријава на конкурс” или доставити лично 
у секретаријат установе. Информације о конкур-
су могу се добити у предшколској установи и на 
телефон 022/2436-052, радним даном од 08.00 до 
14.00 часова.

ШАБАЦ

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

тел. 015/334-910

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања из члана 140 став 1 и 2 изузетно и ста-
ва 3 Закона, треба да испуњава и друге услове 
у складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове 
из чл. 123 Закона, као и из Статута школе, које 
(као документацију) доставља уз пријаву на 
конкурс: 1) оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са одред-
бом чл. 140 став 1 и 2 Закона; 2) доказ о посе-
довању дозволе/лиценце за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника и доказ о посе-
довању обуке и положеном испиту за директора 
(уколико га поседује, а изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност), оверене копије оба документа; 3) 
доказ о радном стажу у установи од најмање 8 
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година на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал или оверена копија); 4) доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену копију); 
5) а) уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3, б) уверење издато од надлежне 
полицијске управе о казненој евиденцији за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
оба уверења не старија од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија; 6) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију); 7) доказ да кандидат 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (само кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику), кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика 
- оригинал или оверену копију; 8) доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника, уколико га 
поседује, оверену копију документа); 9) доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверену копију докумената); 
10) преглед радне биографије и предлог про-
грама рада школе. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде именован за директора пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију). Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава 
са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе“. Документација се може доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Стојан Новаковић“, Војводе Јанка Стојићевића 
38, 15000 Шабац. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на број телефона: 
015/334-910, 334-911. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана 
од дана пријема решења о именовању директора 
школе од стране Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац

Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до краја школске 2019/2020. 

године, односно до 31.08.2020.

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдуже до краја 

школске 2019/2020. године

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

Кандидати за наставника треба да испуња-
вају следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Пра-

вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 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 њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
прописано је да наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидати 
за наставника уз пријаву на конкурс треба да 
доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење из МУП-а да није 
старије од 6 месеци); доказ да знају српски језик 
и језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад, односно српски језик (диплома издата и сте-
чена на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика оригинал или оверена 
фотокопија). 

Кандидати за педагошког асистента треба 
да испуњавају следеће услове: 1. да имају 
средње образовање, 2. да имају завршену оба-
везну уводну обуку за педагошког асистента; 3. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 4. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5. да имају држављанство 
Републике Србије; 6. да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати за педагошког асистента уз пријаву 
на конкурс треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању; сертификат о завршеној уводној 
обуци за педагошког асистента издатог од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а да није старије од 
6 месеци); доказ да знају српски језик и језик на 
којем остварују образовно-васпитни рад, односно 
српски језик (диплома издата и стечена на српс-
ком језику или уверење одговарајуће високошкол-
ске установе да је лице положило испит из српског 
језика, оригинал или оверена фотокопија).

ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. На пријавном формулару кандидати треба 
да допишу адресу пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон и адресу електронске 
поште ако је кандидат поседује. Пријавни форму-
лар са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови“, на адресу: 
ОШ „Стојан Новаковић“, 15000 Шабац, Војводе 
Јанка Стојићевића 38. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и пре-
ко телефона: 015/334-910, 334-911.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 6530.10.2019. |  Број 853 |   

Наука и образовање

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И 
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник основа анатомије и 
физиологије

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско боловање)

Наставник познавања препарата
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско боловање)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених законом треба да има обавезно образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у складу са чланом 142 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. и 
13/2016). Кандидати морају имати: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, и уз одшам-
пани примерак пријавног формулара достављају 
школи следећа документа: диплому о стеченом 
образовању (оверена фотокопија); доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина из чл. 142 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности од надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци ); 
уверење од надлежног основног суда да се не 
води истрага - кривични поступак (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном 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 злос-
тављање 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1, 3-5 овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, и доказ 
из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 
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 предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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, односно 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), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, 31.08.2020. године

УСЛОВИ: поред услова које кандидат треба да 
испуњава у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, педагош-
ки асистент треба да испуњава услове предвиђе-
не Правилником о програму обуке за педагошког 
асистента, односно да има најмање завршен 
уводни модул за педагошког асистента, ћетврти 
степен стручне спреме, познавање ромског јези-
ка. У поступку избора педагошког асистента при-
бавља се мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе, односно 
пријаве слати на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 031/811-176.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-062

Наставник рачунарства и 
информатике и рачунарске групе 

предмета
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (“Сл. гл. РС- Просветни 
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и  ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар који кандидат преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених; дипло-
му о стеченом образовању (диплому о основним 
студијама и мастер студијама); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од шест месеци), и 
писмени доказ (уверење) да је положио испит из 
српског језика одговарајуће високошколске уста-
нове, којим потврђује да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику. Документацију доставити у ори-
гиналу или овереним копијама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу: Гимназија “Свети Сава” Пожега, 31210 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

www.nsz.gov.rs
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Пожега, Вука Караџића 6 или непосредно код 
секретара школе. Ближе информације се могу 
добити на тел. бр. 031/714-062. Напомена: лекар-
ско уверење изабрано кандидат доставља при 
закључивању уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДУШАН 
ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник српског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: фотокопију дипломе, потврду да није 
осуђиван, уверење о држављанству, доказ да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који  могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и са потребном документацијом 
достављају на адресу: Основна школа „Душан 
Јерковић“, Трг Светог Саве 22, Ужице, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. За додатне 
информације заинтересована лица се могу обра-
тити секретару школе на телефон: 031/514-146.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство, према Правилнику о степену  
и врсти образовања наставника,стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма-наставник економске групе предмета,испуње-
ност услова по прописима Закона о раду као и 
услова из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Доку-
ментација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван-оригинал или оверену 
копију; 3. уверење о држављанству, оригинал 
или оверену копију; 4. извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију; 5. кра-
так CV кандидата. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, 

коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу 
са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по распореду који утврди 
школа у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање о чему ће кандидат бити благо-
времено обавештен. Кандидат мора знати језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
 „БОРА СТАНКОВИЋ“

Општина Бујановац, Село Кленике
тел. 017/7458-119

Педагог школе
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/17 и 27/18-др. закон и 10/2019 у даљем 
тексту: Закон) и то: одговарајуће образовање у 
складу са члановима 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон и 
10/2019 у даљем тексту: Закон); под одгова-
рајућим образовањем подразумева се 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 прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18) за рад на радном месту наставника енглес-
ког језика; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања или давања 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, 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 методичких дисциплина и шест 

бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: краћу биогра-
фију, доказ да имају одговарајуће образовање 
- прописану врсту и степен стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о одго-
варајућем образовању), доказ да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 10/2019, 
у даљем тексту: Закон), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси се непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу 
са чланом 139 став Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве уз 
потребну документацију слати на адресу: Основ-
на школа „Бора Станковић“ Кленике, 17524 Кле-
нике.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

17500 Врање, Омладинска 20

Професор физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог 
распоређеног на функцију помоћника 
директора школе, а до истека његовог 
мандата, односно најкасније до истека 

школске 2019/2020. године 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове конкурса: имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ-а, 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, нису осуђи-
вани 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 малолет-
ног 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 заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, имају држављанство 
Републике Србије, знају српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из алинее 1, 3, 4, и 5, под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из алинеа 2 пре 
закључења уговора о раду. Конкурс траје осам 
дана од дана објављивања. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса доставити 
на адресу Основне школе “Доситеј Обрадовић” 
Врање, Омладинска 20. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета 

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: има одго-
варајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; или на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање са звањем васпитач; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив 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; 
има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписана биографија кандидата; доказ 
о стеченом образовању (оверени препис или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења); доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал / ове-
рена копија уверење о држављанству); фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених -оригинал 
/ оверена копија уверења о неосуђиваности. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурс: дипл. правник 
Миљана Ђура, секретар Установе; контакт теле-
фон: 013/831-700. Пријаве слати на адресу: 
Предшколска установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре 
Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
бр. 850 од 09.10.2019. године, поништа-
ва се за радно место: наставник разредне 
наставе, за рад у комбинованом одељењу 
од 4 разреда у издвојеном одељењу Вра-
тарници, на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, са 90% радног времена

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
139 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/2019); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању из члана 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у ОШ („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) - 
(оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС - оригинал не старији 

од 6 месеци); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал уверења, не 
старији од шест месеци); доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона (оригинал уверења основног и 
вишег суда - не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу - фотокопија или оригинал). Лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу, у складу са Законом и под-
законским актима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: ОШ „Ђура Јак-
шић“, 19000 Зајечар, Лењинова 1, у затвореној 
коверти, са назнаком „За комисију за избор“. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 019/34-00-517.

Посао се не чека, посао се тражи
Школа је знање,
посао је занат
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-586

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 108/2015), а то су: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке акдемске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стучне области за 
одговарујући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове 
студије другог степена, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стучне 
области за одговарајући премет, односно групу 
предмета, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника ове врсте школе, 
односно средње стручне школе за подручје рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране, 
педагога и психолога; 2) да поседује дозволу за 
рад (положен стручни испит) за наставника, педа-
гога, психолога; 3) да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; 4) да има 
психичку и физичку и здравствену способност 
са рад са децом и ученицима; 5) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6) да има држављан-
ство Републике Србије; 7) да зна српски језик јер 
се на њему остварује васпитно-образовни рад; 
8) да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одоварајућег образовања. Правилником о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања прописано је да пред-
ност за избор директора установе образовања и 
васпитања има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања. 
Кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице за које је у 
поступку и на начин прописан законом утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може 
да буде лице које је правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности. 
Кандидат за директора установе образовања и 
васпитања не може да буде лице које је осуђи-

вано правноснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију. Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања прописано је 
да кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је 
против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави још и: попуњен формулар за 
пријаву на конкурс; оверену копију доказа о 
стеченом одговарујућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника (оригинал или оверена фотокопија); 
потврду о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (напомена: потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које је 
лице обављало и издаје је установа у којој кан-
дидат ради; ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат сте-
као радно искуство у области образовања и вас-
питања); лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора (доставити ново лекарско уве-
рење); оригинал или оверену копију уверења да 
није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 
3акона о основама система образовања и васпи-
тања које издаје надлежна полицијска управа, не 
старије од 30 дана; оригинал или оверену копију 
уверења привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију уверења основног суда да про-
тив њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника 
о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
108/2015), не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених 
за кандидате који су променили презиме односно 
име после издавања дипломе; оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству које није 
старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна 
српски језик (оверена копија дипломе о заврше-
ној средњој школи, вишој школи или факулету на 
српском језику или уверење о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошолске установе); оригинал или оверену копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког над-

зора установе и оцену спољашњег вредновања 
- доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора; биографију са кратким пре-
гледом радних ангажовања и предлогом програ-
ма рада директора школе; у складу са чланом 123 
став 14 Закона о основама система образовања 
и васпитања кандидат може да достави и ориг-
нал или оверену копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду; уверење о поло-
женом испиту за директора установе (пријава ће 
се сматрати потпуном и уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али је иза-
брани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). Копије 
доказа које се подносе при конкурисању за избор 
директора оверавају се од стране надлежног ора-
гана. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа доставио и доказ да зна српски језик. 
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријавни 
формулар попунити на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити, лично или путем 
поште на адресу: Средња пољопривредна шко-
ла, 23000 Зрењанин, Македонска 2, са назнаком 
“Конкурс за директора школе”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 023/530-
586.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
76,43% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекао: а) 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 одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
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у стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): 
виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистич-
ког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломира-
ни организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
основне академске студије у области здравства). 
Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјал-
на заштита. Кандидат треба и да: 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем обра-
зовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273.

Наставник предметне наставе - 
наставник акушерства са негом 

(вежбе и вежбе у блоку)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
23,57% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1) има одговарајуће образовање: у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекао: а) 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 одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): 
виша медицинска сестра - техничар; виша меди-
цинска сестра; виша струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; виша гинеко-
лошко-акушерска сестра; специјалиста струковна 
медицинска сестра; специјалиста струковна меди-
цинска сестра бабица; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра; виша меди-
цинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински тех-
ничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер; мастер организатор здравстве-
не неге. Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовни профил гинеко-
лошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о претходно стеченом средњем обра-
зовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита за образовни профил гинеколошко-аку-

шерска сестра; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број: 023/533-270 и 023/533-273.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија - радник на одржавању 
рачунарске опреме

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

20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1) има одговарајуће образовање, у 
складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Медицинској школи у Зрења-
нину: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, стечено након завршене гимназије или 
средње стручне школе; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да је лице стекло средње, више 

Наука и образовање
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или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број: 023/533-270.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4

тел. 023/382-2225

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и то: 1. да има 
одговарајуће образовање - лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати уз одштампан попуњени пријавни 
формулар треба да доставе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење издато од МУП-а да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, кандидати треба да приложе 
уколико одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику (оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању на српском 
језику, а уколико образовање није стечено на 
српском језику - потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика са методиком по програму те 
високошколске установе); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија). Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
са комплетном документацијом доставља се лич-
но или поштом на адресу: Предшколска устано-
ва „Десанка Максимовић”, 23210 Житиште, Иве 
Лоле Рибара 4, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон бр. 023/3822-225.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 
2-6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и 
то: А) високо образовање на студијама 2. степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) или Б) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона. Послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 

обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1. приправ-
ник (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи); 2. лице које испуњава услове 
за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под усло-
вима и на начин утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); 3. лице које је засновало радни 
однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); 4. сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 
142 Закона); 5. педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави 
из страног језика као обавезног предмета у првом 
циклусу основног образовања и васпитања могу 
да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег 
страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) 
дипломирани филолог, односно професор језика 
и књижевности, 4) дипломирани школски педагог 
или школски психолог, 5) дипломирани педагог 
или дипломирани психолог, тачке 6)-8) (бриса-
не), 9) лице које испуњава услове за наставника 
предметне наставе у основној школи, а које је на 
основним студијама положило испите из педа-
гошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе, 10) професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност, 11) мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 12) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик). Предност за извођење наставе из 
страног језика у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања из става 2. овог члана имају 
мастер професор језика и књижевности (одго-
варајући 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 
професор разредне наставе, мастер професор 
или професор у предметној настави и наставник 
у предеметној настави са положеним испитом Б2. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик (језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да обавезно дос-
тави: 1. доказ о одговарајућем високом образо-
вању; А) оверену фотокопију дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања; Б) доказ о 
образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа); 2. уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; 3. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал 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 
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језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома/уверење издато на српском 
језику која се приложи као доказ под тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика под тач-
ком 5). Лекарско уверење (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве сла-
ти на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/875-017.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Секретар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекао: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући 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 психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-

ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: 1. попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
5. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фото-
копију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - за доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-
мулар, биографију са подацима (име, презиме, 
адреса, контакт телефон) и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на адресу: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић“, 23000 Зрењанин, Трг 
слободе 7, путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање публикација „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити 
одбачене. 

ОСНОВНА ШКОЛА
 “Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Спремачица
у вртићу школе, на одређено време до 
повратка на рад одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове утврђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
чланом 26 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи “Др Бошко 
Вребалов” Меленци. Кандидат треба да: 1) има 
одговарајуће образовање - завршену основну 
школу; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик као језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву на 
конкурс на пријавном формулару који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку биогра-
фију са контакт подацима; 3) оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; 4) 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); 5) извод из матичне књиге рођених 

за кандидате који су променили име или прези-
ме после издавања дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија); 6) уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија); 
7) уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави потврду 
одговарајуће образовне установе да је положио 
испит из познавања српског језика. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе или донети лично 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа 
“Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, Српских 
владара 63, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
 “Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских Владара 63

Васпитач
у васпитној групи са децом узраста 

од три године до поласка у школу, на 
одређено време до повратка на рад 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове утврђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, чланом 
39 Закона о предшколском образовању и васпи-
тању и чланом 19 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи “Др 
Бошко Вребалов” Меленци. Кандидат треба да: 
1) има одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном 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, 
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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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. На основу Закона о 
предшколском образовању и васпитању послове 
васпитача у васпитној групи са децом узраста од 
три године до поласка у школу може да обавља 
лице које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са законом. Кандидат 
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку биогра-
фију са контакт подацима; 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; 4) уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); 5) извод из мати-
чне књиге рођених за кандидате који су проме-
нили име или презиме после издавања дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); 6) уверење надлеж-
не полицијске управе да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рена фотокопија); 7) уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези је 
да достави потврду одговарајуће образовне уста-
нове да је положио испит из познавања српског 
језика. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе 
или донети лично радним даном од 8.00 до 12.00 
часова. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурсна документација 
се не враћа. Пријаве се достављају на адресу: 
Основна школа “Др Бошко Вребалов”, Српских 
владара 63, 23270 Меленци, са назнаком: „За 
конкурс“.
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



„Обука за козметичара у трајању од 90 дана подразумева да 
ће полазнице научити све што један козметичар треба да зна, по-
чевши од педикира и маникира, преко третмана лица до шмин-
кања. Ниједна од полазница није се до сада сусретала са послом 
козметичара, те су им ово базична знања. Зато смо и кренули од 
знања из дерматологије, затим из козметологије“, истиче Нина 
Ђурић, едукатор на обуци и власница козметичког салона „Коко 
023“ у Зрењанину, у коме се одвија обука за козметичаре за 5 
жена са евиденције незапослених.

Курс је почео 7. октобра, а извођачи су Мокрогорска школа ме-
наџмента и Народни универзитет Ниш, док је козметички салон 
„Коко 023“ одбран као одговарајући за реализацију обуке. Амбијент 
салона је пријатан, са комплетном понудом услуга за негу лепоте – 
третмане лица, соларијум, депилацију, мејк-ап и маникир-педикир.

По својим одликама ово је обука за тржиште рада, у коју су 
укључена незапослена лица која желе професионално да се ос-
пособе за пружање козметичких услуга. Током 540 наставних 
часова полазнице ће прећи 11 обавезних модула, а исход овог 
курса биће стечена знања из области козметичких третмана 
лица и тела, третмана депилације и епилације, корективних 
метода лица, маникира, педикира, професионалног шминкања. 
Обука се реализује по програму рада Националне службе за за-
пошљавање за 2019. годину, у организацији Филијале Зрењанин.  

Једна од полазница, Невенка Башић, каже: „Радила сам 30 го-
дина у ‚Агроживу‘, а 2016. сам дошла на евиденцију као технолош-
ки вишак. Нисам успевала да нађем адекватно запослење, а имам 
афинитет према козметици, баш сам желела да научим тај посао. 
Веома сам задовољна обуком, Нина нам несебично преноси знање 
и надам се да ћемо овладати овим послом у потпуности“.

Стручност едукаторке и њено настојање да полазницама 
пренесе знања и вештине хвали и Весела Вуковић Јовановић, та-

кође укључена у обуку: „Радила сам у администрацији и рачуно-
водству, а пронашла сам се у овом послу. До сада сам водила ра-
чуна само о сопственој нези, то су била једина предзнања, а сада 
видим да сам добро оваладала оним што смо до сада учили“. 

Ова темељна и садржајна обука омогућава да се заис-
та „испече занат“, односно стекну знања и вештине довољне за 
обављање самосталне делатности. Већина полазница и размиш-
ља о сопственом салону, а едукаторка их у томе охрабрује: „По-
требе за козметичарима увек је било и биће. Моји клијенти су и 
мушкарци и жене, а тражене су различите услуге, не бих могла 
да издвојим да је нешто популарније у односу на дуго“.

Друга шанса за жене које су старије од 45 година је проје-
кат којим кроз серију радионица намењених незапосленим же-
нама Удружење „Жене на прекретници“ из Београда, у сарадњи 
са Удружењем „Путоказ Крагујевац“, жели да умањи родни јаз 
на тржишту рада и подстакне их на покретање сопственог 
посла – самостално или удружено или да се поново запосле.

Циклус од осам радионица током јесени обухватиће обуке 
из области предузетништва и комуникација и психолошке 

радионице, у циљу оснаживања и мотивисања жена али и до-
бијања што више информација о начинима на које могу доћи до 
средстава за самозапошљавање.

Интересовање за радионице је велико, што значи да је же-
нама преко 45 година потребна психолошка мотивација као и 
информације о почетним корацима за започињање сопственог 
посла, речено је на скупу.

Подршку реализацији пројекта „Друга шанса за жене које 
имају 45+ година у Србији“ дали су и Филијала Каргујевац НСЗ 
и ПКС – Регионална привредна комора Крагујевац. 

“За популацију жена старијих од 45 година смо се одлучи-
ли зато што оне представљају стуб породице и у највећем броју 
укућани се ослањају на њих, а готово никада послодавци не нуде 
посао женама ове животне доби. Кроз осам радионица планира-
но је да жене превазиђу кризу, оснаже се, препознају своје преду-
зетничке особине и искористе их на најбољи могући начин”, каже 
Снежана Милисављевић из Удружења „Путоказ Крагујевац“.

Она додаје да ће жене на радионицама добити и инфор-
мације како могу да дођу до бесповратних средстава за запо-
чињање сопственог посла, а први пут ће бити организовани 
конкретни разговори са послодавцима, успешним предузет-
ницама и обука за неговатељице за чување старијих особа и 
мале деце, која ће им, уколико то желе, омогућити добијање 
сертификата за неговатељице.

Пројекат је подржала Агенција Уједињених нација за родну 
равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) у ок-
виру пројекта „Кључни кораци ка радној равноправности“, који 
финансира Европска унија.

НА КОРАК ДО СОПСТВЕНОГ САЛОНА

ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

Обука за козметичаре у Зрењанину

Радионице из предузетништва и комуникација

Извор: ikragujevac.com

Александра Штрбац
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У сали Скупштине града Бора уруче-
ни су уговори о додели субвенција за 
самозапошљавање. Уговоре су све-
чано уручили градоначелник Алек-

сандар Миликић и вршилац дужности ди-
ректора Филијале Бор НСЗ Лидија Начић. 

На основу Локалног акционог пла-
на запошљавања, који се реализује уз 
техничку подршку НСЗ, Град Бор је за 
ову намену издвојио 5 милиона дина-
ра, чиме су 32 незапослена лица под-
стакнута да покрену сопствени посао. 
„Конкурс је био расписан у јулу, а прија-
вило се 37 заинтересованих будућих 
предузетника. Одлуком Националне 
службе за запошљавање одобрена су 
средства за све пријављене, а њих 32 је 
одлучило да закључи уговор“, истакла 
је Лидија Начић.  

Списак делатности за које су се нови 
предузетници определили је веома разно-
лик, а међу њима су се нашли стоматоло-
зи, адвокати, професионални управници, 
фризери, козметичари, молери, произ-
вођачи текстила, прерађивачи млека... 

„Из године у годину, помоћу средста-
ва из градског буџета настављамо да ос-
нажујемо нашу привреду и охрабрујемо 

Боране за улазак у предузетничке воде“, 
нагласио је градоначелник Александар Ми-
ликић. Иначе, ове године је у Бору, узевши 
у обзир и мере које се финансирају из репу-
бличког буџета, као и оне за које су средства 
опредељена из локалне касе, укупно 48 
лица отворило предузетничке радње. 

У сврху илустрације интензивног рада 
на подршци развоју предузетништва, гра-
доначелник Бора је известио и о плано-

вима за отварање технолошког парка за 
више од 20 корисника. „Све то заједно ће 
водити развоју предузетништва, самог 
система запошљавања и подизања ка-
пацитета, чиме ћемо умрежити градске 
ресурсе, технолошки парк, факултете, ин-
ституте и све оно што може сутра бити од 
користи нашим грађанима, закључио је 
градоначелник Миликић. 

Након спроведеног јавног позива незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години, свечано су уру-
чени уговори будућим предузетницима. Мирослав Николић, председник Општине Кнић и Горица Бачанин, директорка Филијале 
Крагујевац НСЗ, пожелели су успех предузетницима и обећали помоћ у будућем раду.

Субвенцијама за самозапошљавање биће отворена столарска радња, козметички салон, фирма за завршне радове у грађеви-
нарству и радња чија је делатност машинска обрада метала.

„После пар година проведених у Словенији, где сам стекао додатна знања и вештине у послу у којем сам већ имао 10 година 
радног искуства, одлучио сам да се вратим у родни крај и региструјем радњу за израду алата“, истакао је Александар Цветић, 
будући власник радње за обраду метала. 

На овај начин Општина Кнић, у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Крагујевац, помогла је от-
варање четири нове предузетничке радње на територији општине. Износ субвенције је 200.000 динара по лицу, а средства су 
заједнички обезбедили НСЗ и Општина Кнић, која већ трећу годину заредом спроводи програме и мере активне политике запо-
шљавања кроз суфинансирање. Ове године, осим програма самозапошљавања, реализован је и програм јавних радова, кроз који 
је код ЈКП „Комуналац“ на три месеца ангажовано 10 незапослених лица.

Према подацима из септембра, на територији општине Кнић евидентирано је 977 незапослених, док је у истом периоду 2018. 
године на евиденцији било 1.131 лице. 

Сајам запошљавања у Вршцу, у организацији вршачке филијале НСЗ, одржан је у хотелу „Србија“, а представило се 30 фирми које су 
тражиле 208 радника са територије града Вршца и општина Пландиште и Бела Црква. Тражени су били: професионални војници, аген-
ти за теренску продају, радници у производњи, продавци, ЦНЦ оператери, точиоци горива, рецепционари, кувари, возачи, ауто-електри-
чари, ауто-механичари, ауто-лимари, хигијеничари, баштовани, месари, електричари, електротехничари енергетике и други.

Ово је други сајам запошљавања који је Филијала Вршац организовала ове године. На штанду НСЗ послодавци су могли 
да добију све информације о јавним позивима за запошљавање који су тренутно отворени, а незапосленим лицима пружена је 
помоћ у писању радне биографије.

На сајам су позвани и ученици завршних година средњих школа, како би се упознали са тржиштем рада и потребама посло-
даваца. За њих је веома корисно да остваре контакт са послодавцима ради стручне праксе или касније запослења, јер су на сајму 
исказане потребе за наредних шест месеци.

Тренутно се на евиденцији Филијале Вршац НСЗ налази 6.927 незапослених, од тога у Вршцу 3.554, у Пландишту 1.034 и у 
Белој Цркви 2.339. Последњих година се бележи смањење броја незапослених, па је тако 
у овом периоду прошле године на евиденцији било 8.356 лица.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЧЕТИРИ НОВЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ВРШЦУ

Додела уговора корисницима субвенције за сaмозапошљавање у Бору

Уручене субвенције Националне службе за запошљавање и Oпштине Кнић

Сања Рабијац

Јелена Зорнић

Бранкица Михајловић Илић
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Удружење за електронске комуника-
ције и информационо друштво и Друштво 
за информатику Србије организовали су 
у Привредној комори Србије округли сто 
„Предлог измена Закона о порезу на до-
ходак грађана и његови ефекти на ИТ па-
ушалце и ИТ делатности“. Основни повод 
су различити ефекти најављених измена 
поменутог закона на поједине групе у 
оквиру ИТ заједнице. Наиме, ти ефекти 
ће, како кажу у Друштву за информати-
ку Србије, бити различити за велике ком-
паније, људе који самостално обављају 
делатност и за предузетнике који имају 
своје радње или друштва са ограниче-
ном одговорношћу.

Као што је већ познато, новим сетом 
законских мера држава неће свима дозво-
лити да буду паушалци. Они који то желе 
да постану мораће да прођу „тест само-
сталности“ којим би, између осталог, тре-
бало да се утврди да ли је предузетник за-
послени или независни добављач услуга и 
да ли може да буде паушално опорезован. 

Паушалци су приватници који имају 
отворене агенције - адвокати, консултан-
ти, књиговође, дизајнери, који плаћају 
порез на доходак. Често имају само једног 
клијента за којег раде и који их, уместо да 
их запосли и плаћа им плату са допри-
носима, практично ангажује преко те 
агенције. У Србији су на овај начин углав-
ном ангажовани ИТ инжењери, односно 
програмери и ИТ консултанти. Према 
досадашњим прописима, власнику ИТ 
фирме није било исплативо да запосли 
инжењера, поготово ако му је плата две 
хиљаде евра, а још 60 одсто мора да се 
одвоји за доприносе. Зато је послодавац 
на њега отварао предузетничку агенцију 
и тако га исплаћивао, те остваривао зна-
чајне уштеде. Према још важећем систе-
му, порези и доприноси су били фиксни, 
па без обзира на то да ли програмер ради 
за хиљаду, хиљаду и по или три хиљаде 
евра, плаћа се исти износ, што је послода-
вцима омогућавало да задрже највред-
није и најискусније запослене. Сада се то 
мења, без обзира што је овај систем био 
економски стимулативан, јер је са правне 
стране врло проблематичан. 

Без намере да се изјашњава да ли су 
најављене измене добре или лоше, пред-
седник Управног одбора Друштва за ин-
форматику Србије Владан Атанасијевић 
нагласио је да треба да се сагледа како 
нове мере утичу на одређене групе ин-
форматичара, те да се након расправе 

сва мишљења систематизују и упуте 
предлагачу, Министарству финансија, 
чијег представника, упркос обећањима, 
није било на овом округлом столу. 

Атанасијевић је навео да свака група у 
ИТ заједници има своје замерке и додао да 
великим компанијама одговара да се за-
конски уреди ово питање на поменути на-
чин, док самосталним предузетницима не 
одговара. „Великим компанијама одговара 
да имају запослене и да на нивоу читавог 
тржишта постоји лојална конкуренција. 
Међутим, ако неко ради, а не плаћа пуне 
порезе и доприносе, очигледно долазимо 
до нелојалне конкуренције и тржиште је 
нарушено“, рекао је Атанасијевић.

Извршни директор Иницијативе „Ди-
гитална Србија“ Небојша Ђурђевић сма-
тра да предвиђене мере изгледају као 
најбоље могуће решење за ситуацију у 
ИТ сектору, где већ неко време постоји 
поларизација која је ексалирала у по-
следњих пар година. „Имамо компаније 
које не запошљавају никога као преду-
зетника, већ само по уговору о раду, до 
оних које запошљавају велики број људи 
који су ангажовани као предузетници“, 
навео је Ђурђевић. Тензија, како каже, 
долази због тога што је оптерећење по-
резима и доприносима веома различито 

и то ствара неравноправне услове на тр-
жишту за компаније. 

Порески саветник Милан Трбојевић 
сматра да предузетнике у ИТ заједници 
највише брине „тест самосталности“, јер 
ће сви морати да се мере да ли су само-
стални или не у односу на налогодавца, 
па да према томе плаћају додатни порез 
или да изаберу другачији облик опоре-
зивања. Оно што је сасвим јасно, упркос 
новим мерама, јесте да се за некога ко је 
и до сада био истински самосталан неће 
променити готово ништа.

Све у свему, у ИТ заједници, чији су 
представници овакве скупове већ има-
ли и у Нишу и у Новом Саду, углавном 
закључују да се усложњавање формуле 
за израчунавање полазне основице за 
паушално опорезивање неће подједнако 
одразити на све категорије паушалаца, 
те да ће неки осетити позитивне ефекте, 
односно да ће се унутар ИТ сектора иза-
звати реорганизација и повећање намета 
за многе. Као позитиван може се оценити 
предвиђени трогодишњи прелазни пери-
од за уређење радних односа, односно по-
реске олакшице послодавцима од 70 од-
сто за запошљавање паушалаца, односно 
лица која нису била у радном односу то-
ком 2019. године.

НОВА ПРАВИЛА ЗА ПАУШАЛЦЕ
Округли сто о ефектима измена Закона о порезу на доходак грађана на ИТ сектор

Новим сетом законских мера држава неће свима дозволити да буду паушалци. 
Они који то желе да постану мораће да прођу „тест самосталности“ којим 

би, између осталог, требало да се утврди да ли је предузетник запослени или 
независни добављач услуга и да ли може да буде паушално опорезован

С. Даниловић
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ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ ШТЕДЕ ВРЕМЕ И НОВАЦ
Више од пет милиона грађана Србије уштедело је време и новац на услугама које су обављене електронски. Од свих електрон-

ских услуга које су од јула 2017. године доступне нашим грађанима, једна је заинтересовала и развијеније од нас. Радисе о услузи 
„Бебо, добро дошла на свет“, која је задивила чак и водеће земље западне Европе, а према извештају Организације за економску 
сарадњу и развој (СИГМА) и Европске уније о реформи јавне управе, наша земља, са 100 милиона пружених услуга грађанима, 
лидер је у региону.

Михаило Јовановић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, рекао је за РТС да је најзна-
чајније то што су у претходне две године Влада, Канцеларија за ИТ и е-Управа успеле да поставе грађане у средиште пажње 
јавне управе, да трансформишу начин размишљања и да се кроз увођење електронске управе упостави економична, ефикасна 
и транспарентна управа.

„Пружили смо 100 милиона електронских услуга, на десетине различитих система је уведено, а овај пример са пет милиона 
размењених докумената само говори да је успостављен ток система где смо повезали општине, градове и републичке органе и 
омогућили да грађани не буду курири који ће носити своја документа од шалтера до шалтера, већ да држава то завршава за њих“, 
објаснио је Јовановић.

Према његовим речима, све електронске услуге су доступне на два на-
чина. Први је путем интернета или мобилног телефона и оне су у том слу-
чају доступне на територији целе Србије. Други начин је да, када грађани 
оду на неки шалтер, запослени у јавној управи прибаве за њих сва потребна 
документа по службеној дужности.

Све општине и градови су се укључили у овај систем, многи су стиму-
лисани и наградама. „Увођењем ПОС терминала направили смо такмичење 
свих општина, што ће омогућити бољу услугу и више електронских тран-
сакција на шалтерима“, додаје Јовановић.

Према његовим речима, стратегија Канцеларије за ИТ и е-Управу је да буде 
у додиру са највећим светским технологијама и произвођачима ИТ опреме. 
„Желимо да ту опрему имамо у нашој земљи, да постанемо регионални лидер 
када је у питању ИТ сектор. Због тога смо приликом изградње државног дејта 
центра у Крагујевцу потписали споразуме са великим светским компанијама 
са Запада, са жељом да њихови дејта центри буду у Крагујевцу“, истакао је он.

„Направили смо контакт са компанијом ‚Хуавеј‘, технолошким лидером 
који долази из Кине, који је заинтересован да њихов дејта центар буде у 
Крагујевцу и у наредним недељама очекујемо потписивање меморанду-
ма“, закључио је директор Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу.

Кад држава завршава послове за грађане

Делегација Националне службе за запошљавање 
Републике Србије, коју је предводила директорка 
Сектора за подршку запошљавању Неда Милановић, 
учествовала је на конференцији Центра јавних служби 
за запошљавање Југоисточне Европе (CPESSEC), која се 
одржава од 22. до 24. октобра 2019. године у Сарајеву.

Председавајућа чланица CPESSEC-а ове године је 
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине. 

Првог дана, у оквиру Директорске конференције, 
наша делегација је представила главне активности НСЗ, 
са посебним фокусом на афирмативне мере и програме 
за послодавце, док је другог дана учествовала на панел 
дискусији на тему „Ефикасност мера активне политике 
запошљавања са посебним фокусом на програме само-
запошљавања“, у оквиру Експертске конференције, која 
је организована заједно са Форумом јавних служби за-
пошљавања Босне и Херцеговине. 

Циљ овогодишње конференције било је побољ-
шање стања на тржишту рада у земљама региона, кроз учешће и размену искустава, знања и добре праксе, као и унапређење 
сарадње између држава чланица CPESSEC-а, као и да се подстакне отворени дијалог, заснован на подацима у области политике 
запошљавања.

Центар јавних служби за запошљавање Југоисточне Европе (CPESSEC) је формиран 2007. године и чини га десет чланица: Руму-
нија, Мађарска, Бугарска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Словенија, Турска и Србија.

ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА
 У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА

Извор: ртс.рс

Адријана Цицовић

Одржана конференција Центра јавних служби за запошљавање Југоисточне Европе
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П од слоганом „Откључајмо будућ-
ност“, „Синергија“ је још једном 
отворила врата будућности и по-
кренула питања о томе шта нам 

доноси модерно дигитално доба и какав 
ће утицај имати на целокупно друштво, 
економију и појединце.

Кључне теме овогодишње манифе-
стације биле су вештачка интелигенција, 
cloud технологије и иновативно предузет-
ништво. Стручни предавачи представили 
су присутнима како изгледа целокупан 
пут од идеје до практичне реализације 
дигитализације пословања, најновија ИТ 
решења за безбедност и изградњу мо-
дерне бизнис инфраструктуре. Током три 
дана конференције заинтересовани су 
били у прилици да присуствују на више 
од 70 предавања и демонстрација. 

Првог дана у фокусу је било друштво 
засновано на иновацијама, а учесници су 
се сложили да је константна и одржива 
дигитализација која обухвата све сегмен-
те једног друштва најважнији предуслов 
да држава буде конкурентна у тој области. 

Конференцију је отворио Жељко Вуји-
новић, директор компаније Мајкрософт у 
Србији, који је истакао да је уз поверење 
партнера и корисника, дигитална тран-
сформација допринела томе да поједин-
ци и бизниси постану још продуктивнији. 
„Оно о чему смо причали пре неколико 
година данас нам се дешава, живимо 
у дигитализованом свету са најмодер-
нијим технологијама које Мајкрософт 
нуди својим корисницима. Наша земља 
данас иде у корак са много напреднијим 
земљама када је реч о дигитализацији и 
примени нових технологија и већ може-
мо да се похвалимо са неколико реал-
них комерцијалних пројеката из области 
вештачке интелигенције који се тренутно 

спроводе у Србији. Наша компанија жели 
да помогне у напретку и дигитализацији 
свих сегмената живота“, рекао је на отва-
рању Вујиновић.

Управо је Мајкрософт пример компа-
није чији запослени, талентовани млади 
људи у Развојном центру, мењају свет. За-
меник директора тог центра Дражен Шу-
мић рекао је да је темпо иновација данас 
бржи него икада раније, а да су за то за-
служне информационо-комуникационе 
технологије које су основа за унапређење 
знања и бољу и бржу комуникацију.

„У оквиру пројекта Дигитална Ср-
бија ова компанија ради са основним 
школама, како би се на време открили 
потенцијали деце која имају талента да 
сутра постану софтверски инжењери и 
носиоци развоја технологија у земљи“, 
истакао је Шумић.

Током конференције одржана су број-
на квалитетна предавања на актуелне 

теме, а првог дана фокус је био на Мајкро-
софт серверима, решењима за управљање 
токовима пословних процеса и пословној 
интелигенцији. Посебну пажњу привукло 
је предавање на тему креирања квалитет-
них пословних извештаја, а публика је мо-
гла да чује како се на једноставан начин 
преузимају и трансформишу подаци за ту 
намену. Поред предавања организован је 
и излагачки део, где су посетиоци могли 
да виде 3Д штампач, симулатор вожње, 
електричне бицикле и друге најсавреме-
није уређаје.

Други дан „Синергије“ био је посвећен 
понуди производа, услуга и инфраструкту-
ре у cloud-u Azure, као и пословној и вештач-
кој интелигенцији и машинском учењу. 

Тим компаније PayTen и представни-
ци Привредне коморе Србије представи-
ли су ПКС инстант Pay Android аплика-
цију, која омогућава плаћање производа 
и услуга уз помоћ телефона или таблета, 
па тако олакшава предузетницима мо-
гућност наплате без иницијалних фикс-
них трошкова. Тачније, апликација је на-
мењена предузетницима који на својим 
продајним местима немају ПОС терми-
нале за плаћање картицама, док онима 
који их имају пружа могућност проши-
рења услуга за купце, уз ниже трошкове 
трансакција. Како су истакли у ПКС, реч 
је о најсавременијем начину безготовин-
ског плаћања, преко којег прималац од-
мах добија средства на рачун, и то седам 
дана у недељи, 24 часа дневно.  

„Синергија 2019“ завршена је тради-
ционалним Бизнис даном, током којег су 
учесници, кроз панел дискусије, разгова-
рали о томе да ли су вештачка интелиген-
ција и најсавременије технологије главни 
покретачи пословања будућности. 

Јелена Бајевић, Извор: pcpress

БУДУЋНОСТ ЈЕ СТИГЛА
Синергија 2019

Пословна конференција „Синергија“, један од највећих технолошких и бизнис 
догађаја у региону, одржана је 19. пут у Београду, у хотелу „Crowne Plaza“
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П ородица Радовановић у Радаљеву код Ивањице већ де-
ценијама у нетакнутој природи узгаја најквалитетније 
поврће, воће и цвеће. Са колена на колено преносило 
се не само знање о пољопривреди, већ и љубав ка ис-

тој. Међутим, оно што су последњих година створила браћа 
Зоран и Слободан увелико превазилази локалне оквире и про-
изводњу једног српског домаћинства. Фирма „Флорива“ је са 
својим широким производним програмом и укупном понудом 
постала позната широм Србије. Сложни, марљиви, посвећени 
послу - Радовановићи су постали прави пример како се сваки 
труд, ако нешто радите из срца и не одустајете ни када је тешко 
– увек исплати! 

„На прелепим обронцима Јавора и Голије, наши претход-
ници и са очеве и са мајчине стране бавили су се производњом 
поврћа на отвореном простору. С временом се производња 
унапређивала, па су већ крајем 70-их година прошлог века 
имали прве пластенике за узгој поврћа, а 80-их година је по-
чела и производња цвећа, најпре за рођаке, пријатеље, а по-
том и за пијацу, односно продају“, прича Зоран Радовановић. 
Он је инжењер машинства, а његов брат Слободан инжењер 
пољопривреде, па су средином 90-их година одлучили да већ 
добро развијену производњу поврћа и цвећа подигну на виши 
ниво. Најпре су подигли два пластеника 50x10 метара, а онда 
још четири велика пластеника и пре свега развијали цвећар-
ску производњу. Тада више није било никаве дилеме да је у 
пољопривреди њихов пут и да са предузетничким духом који 
поседују могу само постићи врхунске резултате. О том сведочи 
и чињеница да су 2002. године урадили свој први пројекат у 
сарадњи са владом Холандије. У селу Дубља, општина Богатић, 
подигли су стакленик од 40 ари и израдили бушотину за гео-
термалну воду.

„Тада смо први у Србији добили право на експлоатацију ге-
отермалних извора за загревање стакленика. Реч је о бушотини 
од 370 метара дубине, чиме смо добили температуру воде од 30 
степени“, објашњава Зоран, додајући да је основна идеја била 
да се ту прве две године гаји поврће и тако је и било. „Од 2005. 
године кренули смо са производњом цвећа, иако је то носило 
доста ризика, како због значајног повећања производње, тако и 
због тога што је цвеће осетљиво, не трпи транспорт до удаљених 
тржишта и у суштини је сезонска роба“, каже Радовановић. 

Уговори о кооперацији
Фирму „Флорива“ д.о.о. основали су 2009. године, када се 

након производње поврћа и баштенског цвећа базирају на про-
изводњу садница јагодастих воћки. Ни у том опредељењу, како 
се убрзо показало, нису погрешили. „Целокупан асортиман на-
ших садница гаји се и производи искључиво од безвирусних 
матичних засада који су под сталном контролом надлежних 
институција и прилагођени климатским условима нашег под-
небља“, истиче наш саговорник. Упоредо са производњом сад-
ница, почели су да се баве организовањем кооперативне про-
изводње, откупом производа и њиховом прерадом.

„Кооперативу смо прво формирали за сектор шумских ја-
года. Имали смо убрзо 300 коопераната са којима смо ради-
ли по једноставном систему – ми њима саднице, а они нама 
шумске јагоде“, каже Зоран, прецизирајући да кооперантима 
дају комплетну подршку у организовању производње плодова 
јагодастих воћки, као и загарантовану цену и сигуран откуп по 
уговору о кооперацији. „Да би и њих и све друге анимирали и 

„Флорива“ има око 25 запослених и 
петнаестак сезонаца и сви су задовољни 

послом, условима рада и зарадом

ПОСВЕЋЕНИ ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Предузетничка прича

Руковођени знањем усавршаваним кроз три генерације, чланови породице 
Радовановић из Радаљева код Ивањице у оквиру фирме „Флорива“ успешно 

унапређују органску производњу садница јагодастог воћа и прераду најфинијих 
плодова у јединствене производе

     
ПОСЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И СТУДЕНАТА 

За успехе „Флориве“ у органској производњи и све њихове ино-
вације чуло се на разним странама, па ову фирму често посећују 
пољопривредници из других држава, од Словеније до Молда-
вије. Управо прошлог лета гости су им били из ове две земље, из 
околине молдавског града Кишинеа и из Птуја у Словенији. По-
сетиоци из Молдавије имали су прилику да прошетају расадни-
ком, поразговарају са директором и упознају се са предностима 
органске производње јагодастог воћа за коју су били изузетно 
заинтересовани. Такође, у склопу обиласка посетили су прос-
торије за прераду воћа, где су били у прилици да сазнају нешто 
више о воћној едицији вина и да уживају у истим. Гости из ви-
ноградарско-воћарског друштва „Витомарци“ из Птуја такође 
су обишли расадник, упознали се са производњом и имали при-
лику да пробају вина „Форест“. Такође, другу годину заредом, 
„Флориву“ су посетили и студенти Новосадског пољопривред-
ног факултета. Уз стручно вођење упознали су се са асортима-
ном, пласманом садног материјала, изазовима у производњи, 
као и производњом садница у органском режиму. „Флорива“ је и 
ове године учестовала на Међународном пољопривредном сај-
му у Новом Саду, као и на 16. Шумадијском сајму пољопривреде 
у Крагујевцу. Крајем маја у Београду су на додели признања 
„Етно бренд“ од Задружног савеза Србије и економског порта-
ла Привредни.рс награђени као најбољи корпоративни бренд у 
групи „Ракија, вино и остала алкохолна пића“.
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објаснили појединости сарадње оганизујемо презентације. На 
њима сви заинтересовани могу да сазнају како да успешно по-
дигну нови засад малине са сертификованим садницама, како 
сигурно добити државну субвенцију за саднице малине, стубо-
ве и осталу опрему, како најповољније обезбедити квалитетне 
саднице малине старог, црног виламета, мађарске сорте фер-
тоди заматос и најбоље конзумне малине енросадире“, наводи 
власник „Флориве“.

Данас се може слободно рећи да, због свих савета и помоћи 
кооперантима и свима који крећу у производњу воћа, „Флори-
ва“ није расадник него консалтинг компанија која има произ-
водњу садница. Увек су ту и да упозоре произвођаче на могућу 
појаву обољења и штеточина биљака, подсете их када је по-
требно обавити одређене третмане и прихрањивање, као и да 
по потреби, због себе и коопераната, консултују стручњаке за 
аграр из различитих институција. 

Према Радовановићевим речима, годишња продукција се 
креће до 1,4 милиона садница, све у зависности од сезоне. “При-
мера ради, ако дође до пада цене плода малине на тржишту 
– аутоматски се мање траже и саднице. С друге стране, већа 
потражња за плодом повлачи и већу производњу садница. На-
просто, морамо да пратимо пулс тржишта“, објашњава власник 
“Флориве“. 

Што се тиче пласмана производа, они претежно иду на  
тржиште Србије, али и Црне Горе и БиХ, односно Републике 
Српске. Извозу су слабо окренути, јер осим неког скромног 
интересовања из Русије – веће потражње нема. „Имамо нашу 
производњу воћа – рибизлу, купину, питому и шумску јагоду, 
боровницу и наравно малину, али за конзумно тржиште. Ради-
мо са добрим кооперантима и добављачима. Желимо да фирму 
развијамо тако да будемо у добрим односима са свим нашим 

сарадницима, спремни смо да радимо и по 14, па и 18 сати 
дневно, ако треба да испоштујемо купца. Тако су људи већ на-
викли и препознају нас као озбиљне партнере“, каже Радовано-
вић. А, да то заиста јесте тако, говори и чињеница да „Флориви-
них“ производа има у највећим трговинским ланцима, попут 
„Делеза“ или „Меркатора“. 

Воћна вина и ракије
Увек спремни да буду иновативни, Радовановићи су почели 

и производњу ракије од шумских јагода. Од старта су ишли на 
квалитет, а не квантитет, те су ово егзотично пиће направили у 
мањим количинама, са 100 одсто воћа, без додатка шљивовице. 
Али, ни ту нису стали. Након што се и даље више него добро раз-
вијала производња воћних садница и кооператива, постепено 
су појачавали сектор прераде и 2018. године су направили малу 
револуцију са едицијом „Форест воћних вина“. Од тада у огра-
ниченим количинама до људи истанчаног укуса стижу напици 
у виду воћних вина од малине, купине, јагоде, шумског воћа, 
боровнице, шумске јагоде, рибизле, ароније и жуте малине.

Радовановић истиче да су вина врхунског квалитета, нема 
додатка алкохола, арома, већ је све природно. Радовановићи су 
у прављењу овог пића упослили своје руке и искуство, а знање 
професора са Пољопривредног факултета из Београда - Пеђе 
Вукосављевића.

Браћа Радовановић су велики радници и људи за пример, а 
како сазнајемо - све су само не класични менаџери. „Радници-
ма често кажем да ово није само моја фирма, него наша“, каже 
власник фирме„Флорива“ која има око 25 запослених и петнаес-
так сезонаца. Чули смо да су они задовољни, пре свега, сигур-
ним, односно стабилним послом, а онда и зарадом. 

Иако је пун ентузијазма, паметних савета, добронамеран 
како према својим радницима тако и према пословним парт-
нерима, Зоран Радовановић признаје да је пут до успеха често 
поплочан трњем и да ни код њих није све било мед и млеко. 
Посебно тешке године у породичном бизнису биле су од 2008. 
до 2010. године, када су се суочили са епидемијом гриње, али и 
неуспешним пословним партнерством иза кога су остали вели-
ки дугови. Ништа, међутим, није успело да сруши њихову жељу 
да раде оно што воле и знају најбоље. И даље су иновативни и 
траже нова решења, некад већа и значајнија, некад мања, али 
увек добродошла. Тако ће се ускоро у њиховој понуди наћи и 
босиљак за свећење водице и Божић, пошто су поље засијали 
са патуљастим грчким босиљком који се гаји на агротекстилу.

Славица Даниловић

     
„ФОРЕСТ“ ЗА ЕЛИТНЕ РЕСТОРАНЕ 

   Са производњом вина бренда „Форест“ почели су у септембру 
2018. године. На лагеру имају у просеку четири-пет хиљада ли-
тара и како иде продаја, тако и они темпирају производњу. Си-
ровине за прераду чекају у хладњачи. Како објашњава Радова-
новић, не занимају их толико супермаркети и производња већих 
количина вина, већ мање а квалитетно. „Желимо да их пласи-
рамо у елитне ресторане, винотеке, гифт продавнице. Циљ нам 
није толико српско тржиште, већ земље са немачког говорног 
подручја - Аустрија, Швајцарска, Немачка“, напомиње Зоран.
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„Дигитализација постојећих сервиса и креирање нових ус-
луга за ново доба - за подршку привреди да се што брже прила-
годи брзим и радикалним технолошким променама мора бити 
највиши приоритет у коморским агендама свуда у Европи“, 
изјавио је у Риму Марко Чадеж, председник Привредне комо-
ре Србије и председник Одбора за дигитализацију Еврокомора 
(Eurochambres). Учествујући ових дана на панелу „Пригрлимо 
дигитализацију, учинимо коморе бољим“ Трећег Економског 
форума Еврокомора, Чадеж је позвао све европске коморе да 
заједно раде на успостављању јединственог онлајн сервиса - 
платформе за дигиталну трансформацију 20 милиона компа-
нија - чланица, пре свега малих и средњих предузећа.

„Циљ нам је да креирамо дигиталну комору за ново доба, 
да наше услуге ставимо у функцију трансформације традицио-
налних индустрија и отварања нових дигиталних бизниса, да 
дигитализацију искористимо као користан алат у подизању 
ефикасности, раста и развоја наших компанија чланица, ин-
тернационализације њиховог пословања, обезбеђивања бољег 
приступа изворима финансирања и едукације, унапређења 
знања и вештина према потребама савременог пословања“, 
рекао је Чадеж. У томе, по његовим речима, коморе имају пре-
судну улогу и значајан утицај на компаније, како кроз диги-
тализацију својих, коморских процеса, тако и кроз развој ино-
вативних електронских сервиса за подршку чланицама да се 
дигитално трансформишу, дајући им пример, уводећи их у овај 
процес, подстичући и помажући да се дигитализују.

Стога је, како је указао, важно да и коморе и пословне заједни-
це које представљају, што боље искористе европске фондове који 
су им на располагању за дигиталну трансформацију и на време се 
припреме за могућности које од 2021. године отварају нови про-
грам Дигитална Европа и Horizon Europe за период до 2027.

„После београдског састанка Одбора за дигитализацију Евро-
комора, одржаног у склопу Дигиталног самита Западног Балка-
на, на коме смо договорили креирање заједничке платформе, сета 
заједничких коморских услуга за подршку малим и средњим пре-

дузећима у дигитализацији пословања, које ће све коморе пружа-
ти својим чланицама, ма у којој земљи пословале, Србија је недав-
но, као домаћин прве Дигиталне академије Еврокомора у Врднику, 
постала центар модернизације европских малих и средњих пре-
дузећа“, нагласио је Чадеж.

Привредна комора Србије, којој је поверено председавање 
Одбором за дигитализацију Еврокомора, организацијом скупа 
у Врднику, преузела је, по речима Чадежа, и водећу улогу у 
креирању првог заједничког Eurochambres дигиталног алата 
- онлајн платформе за управљање процесом дигиталне тран-
сформације малих и средњих предузећа, чија је почетна тачка 
пројекат DigiPilot француске коморе у функцији подршке ком-
панијама да се дигитализују и унапреде пословне процесе.

Економски форум Еврокомора, један од најзначајнијих до-
гађаја највеће европске пословне асоцијације, са 46 национал-
них и 1.700 регионалних и локалних комора чланица, одржава 
се сваке друге године, а овога пута у Риму окупио је неколико 
стотина учесника - коморских и званичних партнерских орга-
низација из целе Европе.   

Удружење „Сомборска добра башта“, основано у оквиру пројек-
та Фонда Б92 „ОНАснаживање“, носилац је кампање на платформи 
Донације.рс, под називом „Помозимо женама из села Станишић да 
живе од свог рада”. Удружење се бави економским оснаживањем 
жена кроз производњу и прераду чери парадајза гајеног по орган-
ским принципима, те едукацијом жена у овој области.

Ових дана компанија „Кока-кола“ ХБЦ Србија је својом до-
нацијом у износу од 327.600 динара обезбедила средства за ку-
повину професионалне сушаре. која ће омогућити ефикаснију 
производњу и прераду, те уштеду електричне енергије. На овај 
начин ће се обезбедити средства за укључивање већег броја 

жена из Станишића и околине у процес прераде, што ће им 
омогућити додатну зараду и бољи живот.

Фонд Б92, као носилац пројекта, захвалио се компанији „Ко-
ка-кола“ на донацији. „Хвала им што су препознали важност ове 
теме и одлучили да средства усмере за помоћ женама са села, као 
једној од најугроженијих категорија становништва. Потенцијал Уд-
ружења ‘Сомборска добра башта’ видимо у развоју јединственог 
производа на тржишту, као што је ‚Добар чери‘ – сушени чери пара-
дајз у маслиновом уљу, прављен по посебној рецептури. Ово је зна-
чајан корак на путу економског оснаживања жена из Станишића и 
околних села“, изјавила је директорка Фонда Б92 Марија Чечен. 

Директор сектора за односе са јавношћу и комуникације 
компаније „Кока-кола“ ХБЦ Србија Владимир Типсаревић пору-
чио је да ова компанија већ дуги низ година гради партнерство 
са Фондом Б92. “То партнерство даје нам могућност да препо-
знамо али и адресирамо релевантне потребе локалне заједни-
це у којој живимо и радимо. Тако је било и овог пута. Срећни 
смо што можемо да дамо свој допринос овој племенитој мисији 
подршке и економског оснаживања жена, и то кроз пројекат 
‚ОНАснаживање‘. Пројекат је посебно значајан, јер се бави дого-
рочном подршком женама и то кроз континуирано образовање, 
развој њихових способности и самих капацитета за лакши про-
налазак адекватног запослења”, изјавио је Типсаревић. 

ДИГИТАЛНА КОМОРА ЗА НОВО ДОБА

ДОНАЦИЈА ЗА КУПОВИНУ СУШАРЕ

С. Даниловић, извор: Represent Communications

Извор: Телеграф бизнис

Трећи Економски форум Еврокомора одржан у Риму

Подршка економском оснаживању жена из Станишића код Сомбора
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У Малој сали Скупштине града Ваљева организована је по-
дела школског прибора за децу ромске националности. Ово је 
једна од активности коју спроводи Комисија за социјално укљу-
чивање Рома и Ромкиња града Ваљева. Председник Савета за 
социјалну политику у Ваљеву Радоица Рстић, изјавио је да је 
образовање деце из ромске националне мањине јако важно, јер 
на тај начин лакше долазе до посла.

„Град Ваљево је у буџетској 2019. години планирао четири 
милиона и 140 хиљада за активности из Локалног акционог 
плана за образовање Рома. Једна од највећих активности у ок-
виру овог акционог плана јесте стипендирање ромских уче-
ника, а управо је завршен конкурс који је Град Ваљево распи-
сао пре три недеље. Комисија за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња града Ваљева је организовала излете за ученике 
који похађају основну школу. Реализован је једнодневни излет 
на Златибор 12. октобра, на коме су учествовала 53 ученика у 
пратњи својих педагошких асистената“, изјавио је Рстић.

По његовим речима, на територији Ваљева у десет основ-
них школа уписано је 288 ученика ромске националности. За-
ступљене су све градске основне школе и три школе са сеоског 
подручја, и то Бранковина, Дивци и „Свети Сава“ Попучке, као 
и Предшколска установа „Милица Ножица“. Планирана јавна 
набавка школског прибора износи 250 хиљада динара.

„Значајно је што ове године имамо 45 ученика више у од-
носу на прошлу годину. Данас су са нама представници школа, 
директори, као и педагошки асистенти. Свима нам је јасно да 
већина ромске деце потиче из социјално угрожених породи-
ца. Неки су чак на ивици сиромаштва и сигурно ће овакав вид 
помоћи њима и њиховој породици значајно олакшати живот“, 
рекао је Радоица Рстић.

Педагошки асистент Далибор Јовановић изјавио је да је до-
нација школског прибора јако важна за школовање деце и ре-
ализацију свих наставних и ваннаставних активности ромске 
популације из социјално угрожених породица.

„Захвалио бих се Граду Ваљеву и градоначелнику, а посеб-
но председнику Комисије Радоици Рстићу, који је увидео по-

требу да сви педагошки асистенти буду укључени у рад ове 
комисије, јер је наш заједнички интерес потреба ромске деце 
у образовању. Прибор који је Град обезбедио је значајна помоћ 
родитељима, јер је школски прибор велика ставка у породич-
ном буџету“, нагласио је Јовановић.

„Град Ваљево ће и у наредном периоду наставити да води 
рачуна о овој нашој националној мањини. Само да подсетим 
да су на претходној Скупштини града Ваљева усвојена још 
три нова акциона плана за унапређење положаја ромске на-
ционалне мањине. Поред образовања, усвојен је акциони план 
за становање, запошљавање и за здравство“, навео је Радоица 
Рстић.

Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница и Цен-
тар за заштиту и помоћ тражиоцима азила (APC/CZA) из Београда, 
организовали су у Омладинском центру града Лознице радиони-
цу на тему „Запошљавање миграната“. У радионици су учествовали 
представници послодаваца, као и тражиоци азила - мигранти који су 
смештени у Центру за азил у Бањи Kовиљачи. Представници Нацио-
налне службе, Бранко Лукић и Миодраг Капетановић, представили су 
мере активне политике запошљавања.

Тражиоци азила су веома заинтересовани за мере које пружа На-
ционална служба, нарочито за обуке, али су због ограниченог трајања 
радних дозвола често онемогућени да их користе. 

Представници послодаваца су исказали потребе за одређеним 
профилом занимања, као и спремност да запосле тражиоце азила. 
Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила интензивно сарађује са 
филијалом НСЗ у Лозници, граду у коме иначе постоји велика потреба 
за радном снагом због развоја али и исељавања великог броја младих.

Закључак радионице је да је укључивање азиланата на тр-
жиште рада од пресудне важности за њихов осећај припадности, ус-
постављање нових социјалних веза, као и самопоуздање, а да је запос-
лење главно и полазно место у одрживој интеграцији.

БЕСПЛАТАН ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА 
ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

ЗАПОШЉАВАЊЕ МИГРАНАТА У ЛОЗНИЦИ

М. Капетановић, М. Радуловић

Рада Севић

Локални акциони план Града Ваљева за образовање Рома 



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


