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гради добар тим, онда је успех загарантован. 
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У ОДГОВОРНОСТИ ЈЕ РАВНОТЕЖА 

Одговорност у послу је за сваку озбиљну компанију веома ва-
жна, јер представља равнотежу између добити за фирму и доброби-
ти за целокупну друштвену заједницу. Такође, одговорно пословање 
је важно за добру репутацију и стицање сигурности код клијената и 
сарадника. Желели смо из прве руке да сазнамо колико за једну ве-
лику компанију значи то што брине о темама које су у интересу чита-
вог друштва, али и како се посао развија на тржишту, шта је потребно 
за успех и како се гради добар однос са корисницима и клијентима. 
Све то смо сазнали у компанији Vip mobile. Поред веома успешног 
пословања, оно што ову компанију издваја на тржишту јесте што су и 
јавно признати за једну од родно најсензитивнијих фирми у Србији.

У више градова у току су обуке за тржиште рада за веома 
тражена занимања, што полазницима знатно убрзава и олакша-
ва пут до посла. Стога и не чуди велико интересовање незапосле-
них за ове програме НСЗ, јер преквалификацијом стичу занимање 
које им омогућава запошљавање у врло кратком року, неретко и 
у самим фирмама где су похађали радну праксу у оквиру обуке. 

У овом броју пишемо о обукама за ЦНЦ оператере у Пожеги 
и Свилaјнцу, о будућим шивачима и кројачима у Краљеву, фризе-
рима у Бору... Само у Филијали Прокупље НСЗ тренутно су у току 
4 обуке - за браваре, посластичаре, обука за кројење и шивење за 
особе са инвалидитетом и обука за оператере на ЦНЦ машина-
ма, за коју је владало највеће интересовање - за 10 места на обу-
ци пријавило се преко 30 заинтересованих незапослених лица.

Сајам пракси традиционално је и овог децембра одр-
жан у хотелу „Хајат“ у Београду. Од 2012. године хотел орга-
низује овај сајам како би дао прилику најбољим студентима 
да употпуне своје теоријско знање уз помоћ стручних ментора. 

У оквиру традиционалног избора „Најбоље из Србије“, Прив-
редна комора Србије је у децембру доделила и признања за брен-
дове у успону. Међу њима се нашла и компанија „E prime electric 
bikes“ из Београда, која производи електричне бицикле. Овој фир-
ми и њеним власницима Милану Манојловићу и Срђану Стопоњи 
посветили смо ’Предузетничку причу’ у овом броју. После само 
три-четири године они електричне бицикле продају не само на 
домаћем, већ и на тржишту региона и Европске уније. Тренутно у 
производњи имају десетак ангажованих људи, а планирају да током 
2020. године удвоструче број запослених или ангажованих лица.
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На основу анализе локалног тржишта рада и исказаног ин-
тересовања незапослених за поједине врсте обука, а у складу 
са предложеним Каталогом обука за тржиште рада за 2019. 
годину, у Пожеги је почела реализација обуке за оператера на 
ЦНЦ машинама. Потписивању уговора са полазницима и по-
четку обуке присуствовали су представници извођача обуке, 
предавачи и представници Филијале Ужице НСЗ. 

Обука се изводи у Техничкој школи у Пожеги, а извођачи су 
Мокрогорска школа менаџмента и Академија „Oxford - Аgent“ 
д.о.о. из Јагодине. Планирано је да обука траје до 19. марта 
2020. године. Спроводиће је искусни предавачи, а кандидате 
очекује интензиван рад, јер ће кроз садржајан наставни план и 
програм стећи специфична знања и вештине потребне за успе-
шан рад у овом атрактивном занимању.

„Десет кандидата, углавном машинске и металске струке, 
који су од стране НСЗ селектовани да уђу у програм обуке, 
најпре ће проћи 180 часова теоријског и практичног дела на-
ставе, након чега следи радна пракса у трајању од 20 дана. 
Очекујем велику мотивисаност и посвећеност кандидата, како 
бисмо их што боље оспособили и припремили за тржиште 
рада, а надам се да ће им ова обука значајно помоћи да лакше 
пронађу запослење“, истакла је овом приликом Зорица Мило-
шевић, в.д. директора Филијале Ужице НСЗ.  

На подручју ужичке филијале већи број послодаваца ис-
казује потребу за запошљавањем лица машинске струке за 
рад на ЦНЦ машинама, тако да НСЗ годинама уназад реа-

лизује ову врсту обуке за тржиште рада. Послодавци у пот-
ражњи за квалитетним кадром инсистирају на ширим и спе-
цифичним знањима, као што су познавање програмских језика 
за ЦНЦ машине и основа техничког цртања (Auto Cad), вештина 
у управљању глодалицама и струговима и машинској обради 
предмета.

Оливера Ђорђевић

СА НОВИМ ЗНАЊИМА И ВЕШТИНАМА 
ЛАКШЕ ДО ПОСЛА

Обука за оператера на ЦНЦ машинама у Пожеги

Обуку спроводе искусни предавачи, а кандидате очекује интензиван рад, јер ће 
кроз садржајан наставни план и програм стећи специфична знања и вештине 

потребне за успешан рад у овом атрактивном занимању

У Свилајнцу је 26. децембра отпоче-
ла обука за десет оператера на ЦНЦ ма-
шинама, у коју су укључена незапосле-
на лица са евиденције НСЗ - Испостава 
Свилајнац. Обука ће се изводити 5 дана 
у седмици, по 6 часова дневно, а укупан 
фонд часова је 187, од којих 20% теоријске 
и 80% практичне наставе. Након завр-
шене обуке полазницима је обезбеђена 
пракса код послодавца у трајању од 20 
дана, сваког радног дана 4 сата дневно.

Полазници ће стећи знања и вештине 
које се односе на: познавање технолош-
ких поступака, алата и материјала, осно-
ве техничког цртања у Auto Cad-у, рад у 
програму за симулацију ЦНЦ програма 
на рачунару, познавање програмских 
језика за ЦНЦ машине, вештине старто-
вања ЦНЦ машине, учитавања програма 
и рада на машини, вештине мерења и 
контроле квалитета, примену принципа 
безбедности и здравља на раду.

Приликом планирања обуке за опе-
ратера на ЦНЦ машинама узета је у об-

зир заинтересованост, нарочито младих 
незапослених лица, као и исказане пот-
ребе послодаваца на локалном тржишту 
рада. Ради се о пословима који су све 
више заступљени, јер осавремењавање 
процеса производње увођењем ЦНЦ ма-
шина у производни процес нужно намеће 
потребу за новим знањима и вештинама, 
која имају своју будућност.

Извођачи обуке су Мокрогорска 
школа менаџмента и Академија „Oxford 
- Agent“ д.о.о. Јагодина, а обука се реа-
лизује у ГС „Еврометал Свилајнац“, рено-
мираној извозно оријентисаној фирми у 
којој су обезбеђени изузетно добри прос-
торни, технички и кадровски капаците-
ти.

Очекујемо да ће десет незапослених 
лица након завршене обуке за оператере 
на ЦНЦ машинама веома брзо доћи до 
запослења, јер постоји реална потражња 
за овим знањима и вештинама.

Зорица Милошевић

ВЕОМА ТРАЖЕНО ЗАНИМАЊЕ
Обука за 10 оператера на ЦНЦ машинама у Јагодини

Ради се о пословима који су све више заступљени, јер осавремењавање процеса 
производње увођењем ЦНЦ машина у производни процес нужно намеће потребу за 

новим знањима и вештинама
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Када компанија има добре пословне 
принципе, друштвено је одговорна, ула-
же у иновације и пре свега брине о својим 
запосленима и гради добар тим, онда је 
успех загарантован. Један од најбољих 
примера за то на нашем тржишту је 
компанија Vip mobile, која већ 12 годи-
на успешно послује и са уложених скоро 
милијарду евра највећи је гринфилд ин-
веститор у земљи и прва Family Friendly 
компанија у Србији. Имају више од 2,3 
милиона корисника у земљи и преко 1.400 
запослених, и они су, како кажу у компа-
нији, права мера њиховог успеха. 

Одговорност у послу је за сваку оз-
биљну компанију веома важна, јер пред-
ставља равнотежу између добити за фир-
му и добробити за целокупну друштвену 
заједницу. Такође, одговорно пословање 
је важно за добру репутацију и стицање 
сигурности код клијената и сарадника. 

Желели смо из прве руке да сазнамо 
колико за једну велику компанију значи 
то што је познато да брине о темама које 
су у интересу читавог друштва, али и 
како се посао развија на тржишту, шта је 
потребно за успех и како се гради добар 
однос са корисницима и клијентима. 

Наталија Пешић, руководилац људ-
ских ресурса у Vip mobile, сећа се почета-
ка и каже да је све почело од једне базне 
станице и фреквенција које су тада могли 
да добију, али да је чињеница да граде 
компанију практично од нуле за запос-
лене била прави изазов – невероватна 
прилика да вредним радом и иновација-
ма створе другу причу и потпуно једин-
ствен бренд на локалном тржишту. 

„Да бисмо остварили своје циљеве, 
морали смо да искорачимо тамо где није 
гужва – ван зоне комфора и да научимо 
да најпре препознајемо потребе својих 
корисника, а затим и да их следимо по-
пут путоказа у процесу креирања нових 
производа, понуда и функционалности. 
Захваљујући оваквој стратегији, иако 
смо последњи стигли на тржиште Србије, 
у много чему смо били први. У почетку 
смо први обезбедили мобилне телефоне 
за динар и андроиде. А, да би паметни 
телефони били заиста паметни увели 
смо и прву брзу 4Г мрежу у Србију. Након 
тога су уследиле бројне новине у интере-
су наших корисника, па смо након 12 го-

дина пословања заиста врло задовољни 
резултатима“, прича наша саговорница.

Међутим, поред веома успешног 
пословања, оно што ову компанију из-
дваја на тржишту јесте што су и јавно 
признати за једну од родно најсензи-
тивнијих фирми у Србији. Тачније, две 
године заредом Vip mobile је награђен 
престижним признањем „Родно најсен-
зитивнија компанија“. 

„То значи да данас, после 12 година 
поверавања кључних процеса и одлу-
ка у компанији управо женама, даме се 
налазе на више од 50 одсто руководећих 
позиција и чине 60 одсто запослених. Уп-
раво овакав инклузивни пословни модел 
Vip-u је донео раст прихода, али и проду-
ктивности, организационе ефикасности, 
поврат инвестиција и дефинисане пози-
ције на тржишту“, истиче Наталија Пе-
шић. Она додаје да је од самог почетка 
приоритет менаџмента био да се креира 
инклузивни пословни модел, али и улаже 
у економско оснаживање жена, залаже 
за унапређење женских права и увођење 
политике родне равноправности. Тако се 
у овој компанији градила корпоративна 
култура и радно окружење које гаран-
тује једнаке шансе свима на основу зала-
гања и учинка. 

Vip mobile је друштвено одговорна 
компанија, пажљиво ослушкује потребе 
заједнице у којој послује и активна је у 
решавању проблема у интересу свих. 
Неке од тема којима се посебно баве су 
екологија и култура, па од 2012. године 
кроз иницијативу „Vip Екомотивација“ 
шаљу поруку да стање наше животне 

СТАНДАРДИ ДРУШТВЕНО 
ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА

ТЕМА БРОЈА    Успешне компаније – VIP mobile
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средине зависи само од нас, а кроз проје-
кат „Vip кинотека“ дигитално су рестау-
рирали најзначајније националне фил-
мске класике, отргли их од заборава и 
сачували их за све генерације које дола-
зе, у врхунском квалитету слике и тона. 

„Ипак, у интерном и екстерном 
фокусу нашег друштвено одговорног 
пословања су деца и млади. Кроз број-
не пројекте, међу којима се посебно ис-
тичу ‚4Г учионица‘, Безбедни клинци, 
Машталица, Несебична књига и Супер-
Бус настојимо да дамо свој допринос у 
стварању једног бољег и инклузивнијег 
друштва у којем сва деца, а посебно она 
маргинализована и најрањивија, могу да 
остваре свој пун потенцијал“, објашњава 
наша саговорница. 

Посебну пажњу менаџмент поклања 
задовољству запослених, разумејући да 
су они стуб пословања и кључан фак-
тор успеха. Поштовање и фер однос су 

део пословне културе у овој компанији, 
а управо је то био основ да се направи 
једно стимулативно окружење у којем 
запослени могу да се изразе, да предста-
ве своје идеје и остваре пун потенцијал, 
кажу у Vip-u. 

„Потрудили смо се да им омогућимо 
добар баланс у раду и слободном време-
ну, посебно када је реч о најважнијој жи-
вотној улози – родитељству. Маме и тате 
у Vip-u могу да користе слободан дан за 
полазак њихове деце у први разред, да 
прилагоде смену, као и да раде од куће 
приликом поласка деце у вртић. Роди-
тељима који имају троје деце исплаћује-
мо месечну надокнаду до петнаесте 
године детета, а једна од олакшица за-
посленима је свакако и вртић у оквиру 
пословног простора. Међу првима у Ср-
бији почели смо да исплаћујемо пуну 
разлику до уговорене зараде на поро-
диљском одсуству, а мамама смо обезбе-
дили период привикавања – пола радног 
времена уз пуну зараду по повратку са 
породиљског одсуства“, наглашава Ната-
лија Пешић. Управо због свега наведеног 
ова компанија је награђена првим Family 
Friendly сертификатом, као и признањем 
Пријатељ породице Привредне коморе 
Србије.

Компанија је посебно посвећена 
грађењу односа поверења са корисници-
ма, а како кажу, најзначајнији тренутак 
у том смислу био је 2016. године. Тада су 
први пут укинути трошкови позивања 
корисничког центра и уведено је 30 дана 
бесплатног коришћења услуга. „Пажљи-
во ослушкујући потребе корисника, кроз 
одређене пакете омогућили смо неогра-
ничену комуникацију према свим мо-
билним и фиксним мрежама у Србији, 
као и први бесплатан 1ГБ у ромингу у 
више од 40 земаља“, објашњава Наталија.  

Потпуно транспарентно пословање 
и фер однос корисници су препознали 
и њихов број непрекидно расте, па сада 
имају више од 2,3 милиона корисника у 
Србији. 

Наша саговорница каже да данашње 
врло захтевно тржиште телекомуника-
ција препознаје и награђује иноваторе. 
Иако последњих година потражња за ус-
лугама расте, паралелно са тим корисни-

ци оптимизују своју потрошњу. Због тога 
су оператери пред изазовом да наставе 
да улажу у инфраструктуру и нове сер-
висе, али и да обезбеде приходе. „Пред-
виђа се да ћемо због тога у годинама које 
долазе операторе све чешће виђати у 
улогама провајдера дигиталних сервиса 
и услуга, али и забавних и ексклузивних 
садржаја, попут развијања ефикасних 
апликација које корисницима помажу 
да лакше, сигурније и рационалније уп-
рављају својим ресурсима“, закључује 
Наталија Пешић, руководилац људских 
ресурса у Vip mobile.

Јелена Бајевић

Наталија Пешић
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На самом крају 2019. године у 
Краљеву је успешно завршена још једна 
обука за тржиште рада, коју је похађа-
ло 10 лица са евиденције Националне 
службе за запошљавање. Реч је о обуци 
за кројење и шивење, која је спроведена 
у периоду од 8. октобра до 31. децембра 
2019. године, а услов за укључивање 
у програм обуке било је да кандидати 
имају најмање завршену основну школу, 
као и да припадају категоријама теже 
запошљивих лица, у складу са НАПЗ-ом. 

Извођачи обуке су били Мокрогорска 
школа менаџмента и Занатско-образов-
ни центар „Аџија“, а укупан износ сред-
става која је НСЗ издвојила за реализа-
цију ове обуке је 688.200 динара.

Обука се одвијала у Школи за ос-
новно и средње образовање „Иво Лола 
Рибар“ у Краљеву, док је пракса, која је 
трајала 20 радних дана, организована у 
просторијама послодавца „Мањатекс“ 
ДОО, такође из Краљева. Свих 10 лица ја 
успешно прошло програм обуке и поло-
жило завршни тест, а у прилог томе гово-
ри чињеница да ће неки полазници уско-
ро бити на пробном раду у „Мањатексу“.

У последњих неколико година 
текстилна индустрија у Краљеву је дож-
ивела експанзију, па су поред јаких до-
маћих компанија које послују у овој 
привредној грани присутни и страни ин-
веститори. Један од њих је позната тур-

ска компанија „Tayp Group“, која у Србији 
послује под називом „Eurotay“ и има ја-
сан циљ да у наредном периоду постане 
апсолутни лидер у Европи када је у пи-
тању производња текстилних произво-
да, и то за највеће светске брендове, као 
што су: Зара, Томи Хилфигер, Левис 501, 
Масимо Дути и други. Ова компанија 
у наредних 5 година планира да запос-

ли 2.500 радника, па обуке за тржиште 
рада представљају најбоље решење за 
незапослена лица како би уз нова знања 
лакше дошли до запослења.  

Полазници су веома задовољни сте-
ченим знањима, као и организацијом 
саме обуке и захвални предавачима који 
су им пренели стручна знања и свесрдно 
помогли да савладају нове вештине.

Традиционално, шести пут заредом, 
Удружење ратних војних инвалида града 
Краљева организовало је доделу захвални-
ца појединцима и институцијама са којима 
је током протекле године имало најбољу 
сарадњу, као и поделу божићних пакетића 
деци ратних војних инвалида. 

Захвалницу за побољшање положаја 
ратних војних инвалида града Краљева 
добила је Национална служба за запошља-
вање – Филијала Краљево. Председник Уд-
ружења Воислав Вукашиновић нагласио 
је да се у току године уз помоћ Филија-
ле Краљево НСЗ запослило око 20 особа, 
супруге и деца ратних војних инвалида. 
Према његовим речима, велики значај 
има што у Локалном акционом плану за 

запошљавање града Краљева категорија 
чланова породица ратних војних инвалида 
има приоритет приликом запошљавања. 
Вукашиновић се посебно захвалио запос-
ленима у Филијали Краљево, који су својим 
ангажовањем и изузетним залагањем 
допринели овом запошљавању. 

Директорка краљевачке филијале је 
истакла да је велика част добити ово при-
знање, а да захвалност припада борцима 
за мир и будућност ове државе.

Сарадња НСЗ и Удружења ратних 
војних инвалида се наставља и даље, на 
обострано задовољство.

ЕКСПАНЗИЈА ТЕКСТИЛНЕ 
ИНДУСТРИЈЕ

Завршена обука за кројење и шивење у Краљеву

Захвалница Удружења ратних војних 
инвалида Филијали Краљевo

Владимир Раковић

Владимир Раковић

У последњих неколико година текстилна индустрија у Краљеву је доживела 
експанзију, па су поред јаких домаћих компанија које послују у овој привредној 

грани присутни и страни инвеститори
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Крај године у Филијали Прокупље 
НСЗ, поред сумирања резултата и пла-
нова за наредни период, обележила је и 
реализација обука за незапослена лица. 
Тренутно су у току 4 обуке - за браваре, 
посластичаре, обука за кројење и ши-
вење са особе са инвалидитетом и обука 
за оператере на ЦНЦ машинама, за коју 
је владало највеће интересовање. Наиме, 
за 10 места на обуци пријавило се преко 
30 заинтересованих незапослених лица.

Полазнице обуке за посластичаре 
затекли смо како уз надзор инструктора 
саме припремају делове торти и колача.

„Сарадња са инструкторима је од-
лична. Од понедељка до петка смо на 
обуци, спремамо торте и колаче, учимо 
да их украшавамо. Овде се спремају тор-
те и колачи за рођендане и друге про-
славе, али и за посластичарнице и про-
дају. Када завршим обуку планирам да 

тражим посао и у овом занимању“, каже 
Тања Гајић, васпитачица по струци.

Још једна полазница обуке са којом 
смо разговарали, медицинска сестра 
Марија Комненовић, има сличне плано-
ве: „После дугог периода безуспешног 
тражења посла у струци, пресекла сам и 
решила да се преквалификујем. У плану 
ми је да по завршетку ове обуке конку-
ришем за субвенције за самозапошља-
вање код Националне службе за запо-
шљавање и покренем сопствени бизнис 
у производњи колача и торти“.

Истовремено се у просторијама Кул-
турно-образовног центра у Прокупљу 
одржава обука за кројење и шивење за 
особе са инвалидитетом. Полазнице ове 
обуке затекли смо у различитим посло-
вима. Неке од њих цртају моделе и дело-
ве одеће, а неке шију оно што су раније 
моделирале и кројиле. С поносом су нам 
показале своје прве сашивене сукње.

Славица Ђорђевић пријавила се за 
обуку како би усавршила своја знања. 

„Иако сам и раније била запослена 
у конфекцији, радила сам неке друге 
послове. У међувремену сам радила и у 
трговини. Ова обука је прилика да нау-
чим и додатне послове, јер овде учимо 
како скројити и сашити разне одевне 
предмете – сукњу, блузу, панталоне“, 
каже Славица.

Питали смо и инструкторку Суза-
ну Копривицу какво је њено искуство у 
вођењу обука за особе са инвалидитетом.

„Рад са особама са инвалидитетом се 
не разликује од рада са другим људима. 

Обука иде планираним током, прво смо 
кренули са теоријским делом, преда-
вањем о заштити на раду и машинама 
које се користе. Практични део је почео 
од основних знања везаних за конструк-
цију одеће, пропорције људског тела... 
Прављење одеће, наравно, креће од 
најједноставнијих одевних предмета, као 
што су сукње, ка сложенијим. Ради се мо-
деловање, затим кројење и на крају ши-
вење. Кроз ове етапе полазнице се обуча-
вају у извођењу појединих специфичних 
операција“, објашњава Сузана.

Сем полазника обуке за посластича-
ре, који ће стицати нова знања до краја 
марта 2020. године, полазници осталих 
обука су већ прошли добар део градива 
и полако постају самостални у извођењу 
разних операција. Сертификате о завр-
шеној обуци они ће добити већ средином 
и крајем јануара.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА КАО НОВА ШАНСА

Весна Станојковић

У току четири обуке у Филијали Прокупље

Бранислав Страхинић

Потписани уговори о стручној пракси у Врању
У организацији Филијале Врање НСЗ и Града Врања, свечано су 

уручени уговори о реализацији програма стручне праксе – ЛАПЗ 
техничка подршка за 137 лица са евиденције Националне службе 
за запошљавање.

Додели уговора присуствовали су представници НСЗ и Града 
са сарадницима, в.д. директора Филијале Врање НСЗ Горан Живко-
вић и градоначелник Врања Слободан Миленковић.

На основу Пословника Градског већа града Врања, Споразума 
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програ-

ма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, а у 
складу са одредбама Одлуке о усвајању Локалног плана запошља-
вања на територији града Врања за 2019. годину, Градско веће гра-
да Врања донело је Одлуку о одобравању средстава за спровођење 
програма „Стручна пракса у 2019-2020. години“. Одобрена су новча-
на средства у укупном износу од 29.749.080,18 динара, програмом 
је обухваћено укупно 137 лица (са средњим образовањем – 24, са 
вишим образовањем 30 и високим – 83 лица), а стручна пракса биће 
реализована код 58 послодаваца.

Лицима ангажованим на стручној пракси, као и представни-
цима послодаваца, како из приватног тако и из државног сектора, 
уговоре су уручили градоначелник Врања Слободан Миленковић и 
вршилац дужности директора Филијале Врање НСЗ Горан Живко-
вић. Живковић је корисницима пожелео успешну реализацију про-
грама, који је од стране локалне самоуправе препознат као важан 
вид подршке и добре шанса за оспособљавање за самосталан рад 
у струци. 

У програм стручне праксе су укључена незапослена лица са 
евиденције Националне службе за запошљавање различитог степе-
на стручне спреме и различитих профила, као што су: дипломирани 
правници, дипломирани економисти, учитељи, васпитачи, педаго-
зи, дефектолози, технолози, медицинске сестре, инжењери, филоло-
зи, струковни тренери, економски техничари, продавци, физиотера-
пеут, социјални радник и други.
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У свечаној сали Општине Пожега 
одржана је промоција пројекта који се 
реализује у оквиру програма „Подршка 
ЕУ инклузији Рома – Оснаживање ло-
калних заједница у инклузији Рома“, који 
спроводи Стална конференција градова 
и општина, а финансира Европска унија 
у износу од 59.045,69 евра, док је укупна 
вредност пројекта 66.441,65 евра.  

Пројекат траје 15 месеци и реализује 
га Општина Пожега у партнерству са 
Ромским центром Пожега. Општи циљ 
пројекта је побољшање положаја ром-
ске популације у локалној заједници, 
повећањем потенцијала и унапређењем 
могућности за запошљавање, а један од 
циљева је и проширење обима обука за 
преквалификацију и доквалификацију 
према потребама локалног тржишта 
рада.

Марија Вујичић, асистенткиња на 
пројекту и сарадник за односе са јавно-
шћу Ромског центра Пожега, истакла 
је да се Ромски центар, између осталог, 
бави и образовањем Рома, а с обзиром да 
су у тој области у претходном периоду 
постигнути значајни резултати, следећи 
корак је подстицај запошљавању. Очеки-
вани резултат пројекта је успешно про-
мовисање међусекторског партнерства у 
циљу подстицања и подршке запошља-

вању Рома. Планирано је да 30 припад-
ника ромске популације прође обуку у 
циљу стручног усавршавања и стицања 
знања и вештина за рад на одређеним 
пословима, а за 10 лица планирана је 
радна пракса код послодаваца из при-
ватног сектора. Након успешно завршене 
праксе заинтересовани послодавци са 
територије општине Пожега добиће под-
стицај за запошљавање за 5 припадника 
ромске популације. 

У општини Пожега живи око 30.000 
становника, а Роми су значајна нацио-
нална мањина. Њихов економски поло-
жај је изразито тежак, јер више од 75% 
прима неки облик социјалне помоћи, а 
за више од 80% ромских породица то је 
једини извор прихода. 

Према речима Драгана Васовића, 
координатора пројекта и члана Ромског 
центра, циљ је побољшање положаја 
Рома у свим сферама друштва и ства-
рање услова да се олакша њихова инте-
грација на тржиште рада. Пројектом је 
предвиђено и отварање Информативног 
центра за запошљавање Рома. 

Планирано је да допринос у циљу 
успешне реализације пројекта дају сви 
релевантни актери на тржишту рада, 
приватни послодавци који послују на 
територији општине Пожега, Национал-

на служба за запошљавање - Филијала 
Ужице и Центар за социјални рад Поже-
га. 

С обзиром да су Роми једна од 
осетљивих категорија на тржишту рада, 
Национална служба за запошљавање им 
посвећује посебну пажњу и приоритетно 
их укључује у програме и мере активне 
политике запошљавања. На евиденцији 
Националне службе за запошљавање у 
Пожеги тренутно се налази 59 незапос-
лених Рома, од којих 48 без квалифика-
ција.

У Центру за културу Ваљево пред 
Нову годину изведена је новогодишња 
позоришна представа и подељено 300 
пакетића деци из социјално угрожених 
породица, поклон Града Ваљева.

Председник Савета за социјалну по-
литику града Ваљева Радоица Рстић је 
у обраћању новинарима подсетио шта је 

све у прошлој години урађено када је у 
питању унапређење социјалне заштите.

„Све услуге и права социјалне зашти-
те које су Стратегијом и Одлуком со-
цијалне заштите дефинисане у овом 
граду у 2019. години реализоване су у 
стопостотном проценту. Све услуге су ре-
ализоване онако како је акционим пла-
новима прецизирано и сви су остварили 
оно право за које су имали услов. Буџе-
том града Ваљева за 2020. годину плани-
рано је 183.960.000 динара за социјалну 
заштиту, што је незнатно више у односу 
на прошлу годину. У 2019. смо успостави-
ли једну нову услугу социјалне заштите 
– породични сарадник, која се односи на 
децу са сметњама у развоју из руралних 
подручја и чланове њихових породица”, 
рекао је Рстић. 

Услуга породични сарадник је им-
плементирана из нове Стратегије со-
цијалне заштите, а такође је уведено и 
ново право из области социјалне заштите 
– право на накнаду трошкова ужине за 

сву децу која потичу из социјално сиро-
машних породица. Сви ученици од првог 
до четвртог разреда основних школа на 
подручју града Ваљева од ове школске 
године су стекли право на накнаду трош-
кова ужине, што ће бити настављено и у 
2020, а Рстић очекује да ће у наредном 
периоду ово право бити проширено и на 
више разреде. 

У 2019. години педесет ученика из 
социјално угрожених породица са сеос-
ког подручја летовало је о трошку Града 
у Црној Гори.

„У наредном периоду ће се радити 
на развоју нових услуга и права из Стра-
тегије социјалне заштите, која се односе 
на стара лица. Сада већ постоји услуга 
помоћи у кући у граду и приградским 
насељима, коју пружају Центар за со-
цијални рад и ‚Каритас‘, а у плану су при-
премне активности за развој ових услуга 
и на селу“, рекао је Радоица Рстић.

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Рада Севић

Зорица Милошевић

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ РОМА
Оснаживање локалних заједница у инклузији Рома

Општи циљ пројекта је побољшање положаја ромске популације у локалној 
заједници, повећањем потенцијала и унапређењем могућности за запошљавање, 

а један од циљева је и проширење обима обука за преквалификацију и 
доквалификацију према потребама локалног тржишта рада

Савет за социјалну политику града Ваљева
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Током прошле године Филијала Бор НСЗ је организовала неколико 
обука за тржиште рада за лица са евиденције незапослених. Бојан Мар-
ковић, организатор образовања одраслих у борској филијали, каже да 
је у ове обуке укључено 45 лица. Реализоване су обуке за завариваче и 
за физичко-техничко обезбеђење, а крајем прошле године су започете 
обуке за фризере, пекаре, пица-мајсторе, као и обука за помоћнике сто-
лара за особе са инвалидитетом.

Обуку за фризере похађа седам лица са евиденције незапослених. 
Извођач је Народни универзитет Ниш, у сарадњи са салоном „D&D Style“ 
из Бора. Обука у укупном трајању од 360 часова је почела 5. новембра 
2019, а биће завршена до 14. фебруара 2020.

„Нисам имала никакво предзнање у вези са овим послом, али након 
два месеца могу да кажем да сам презадовољна“, истакла је Маја Ма-
мутовски, полазница обуке. „На почетку нисам имала толико самопо-
уздања, нисам се надала да ћу све то тако брзо да савладам. Научиле 
смо доста тога, а пре свега да професионално оперемо косу, офарбамо, 
исфенирамо,... Учимо од најбољих!“, закључила је наша саговорница.

Инструктор Данијел Пауновић каже да ће до краја обуке све полаз-
нице бити обучене за послове помоћних радника у салону. „Реализација 
ове обуке и за нас има добре стране. Полазнице нам помажу, вежбају, 
већ су се уходале. Неке од њих баш имају много смисла за овај посао и 
могу постати одлични фризери, уколико буду наставиле да се овим баве. 
С обзиром да размишљамо о проширењу посла и развијању процеса обу-
чавања, на пример кроз отварање неког вида академије, биће прилика 
за даље оспособљавање и надоградњу знања“, закључује Пауновић. 

ОБУКА ЗА ФРИЗЕРЕ
Обуке за тржиште рада у Филијали Бор

Извор: Блиц

Нови пакет пореских закона, као 
и измене и допуне постојећих, које је 
Скупштина Србије усвојила почетком 
децембра прошле године, ступиле су на 
снагу, док се почетак примене одређе-
ног броја донетих закона очекује током 
године. На листи су бројна законска ре-
шења, попут Закона о порезу на добит 
правних лица, о порезима на имовину, на 
употребу, држање и ношење добара.

За привреду је можда и најзначај-
није што један пакет законских мера 
подразумева смањење намета на рад. У 
питању је повећање неопорезивог дела 
зараде са 15.300 на 16.300 динара, као 
и смањење стопе доприноса на терет 
послодавца са 12 на 11,5 одсто. Тиме се 
укупно оптерећење зарада смањује са 62 
на 61 проценат.

„Поред тога је уведен читав низ под-
стицајних мера које се тичу запошља-
вања нових и новонастањених лица. 
Тиме ћемо поспешити запошљавање 
младих људи током ове године“, каже 
државна секретарка у Министарству фи-
нансија Славица Савчић.

На снагу су ступиле пореске олак-
шице које се односе на компаније које 
повећавају број запослених или она пре-
дузећа која запошљавају лица која нису 
била у радном односу током прошле 
године. Постоје и подстицаји за грађане 
Србије који живе у иностранству, а одлу-

че да се врате и запосле у Србији. За њих 
је предвиђено смањење основице за об-
рачун пореза и доприноса од 70 одсто у 
периоду од пет година.

Предлог закона о изменама и допу-
нама Закона о порезу на доходак грађа-
на и Предлог закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање пред-
виђају, на пример, продужење рока за 
коришћење старих пореских олакшица 
за запошљавање нових радника до 31. 
децембра ове године. Укидање пореских 
пријава за грађане такође је једна од но-
вина.

Закон о алтернативним инвестицио-
ним фондовима примењиваће се од 19. 
априла 2020, а доноси нове могућности 
финансирања, кроз које већи број инвес-
титора улаже мање суме новца.

Од 1. јула креће примена Закона о 
јавним набавкама, који би требало да 
донесе ефикасније спровођење поступа-
ка јавних набавки, смањење трошкова и 
административног оптерећења и нару-
чиоца и понуђача, веће учешће малих и 
средњих предузећа у поступцима јавних 
набавки.

ОЛАКШИЦЕ ПРИВРЕДИ И 
ГРАЂАНИМА

Нови закони у 2020. години

Бранкица Михајловић Илић
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Сајам пракси традиционално је у 
децембру одржан у хотелу „Хајат“ у Бе-
ограду. Од 2012. године хотел организује 
овај сајам како би дао прилику најбољим 
студентима да употпуне своје тео-
ријско знање уз помоћ стручних менто-
ра. После четворомесечне праксе млади 
добијају сертификате и препоруку која 
ће им помоћи на даљем каријерном путу. 
Прилику да се пријаве имали су сви заин-
тересовани студенти завршних година 
основних и мастер студија, али и они 
који су недавно дипломирали.

Велики број младих који је посетио 
Сајам пракси могао је да се упозна са 
радом једне од највећих хотелских кор-
порација, а најбољи су имали и прилику 
да прођу праксу у неком од одељења, 
од рецепције, обезбеђења, продаје, мар-
кетинга и финансија, људских ресурса, 
одељења техничког одржавања, као и 
сектора хране и пића. Откада је сајам 
почео да се организује програм пракси 
прошло је око 250 студената.

А да је „Хајат“ право место за то, го-
вори нам сјајно искуство практиканата 
који полако завршавају обуку, за коју 
кажу да ће им бити драгоцена у даљем 
тражењу посла.

Ана Бојковић била је на четвороме-
сечној пракси у сектору за храну и пиће 
и каже за „Послове“ да има феноменално 
искуство и да је пракса организована на 
високом нивоу. Она је на праксу дошла 
управо преко прошлогодишњег сајма.

„Пракса у хотелу, који је једна од 
најуспешнијих наших компанија, одлич-
но је организована, ментори су искусни 
и веома посвећени, јер им је циљ да нас 
припреме за озбиљан рад, тако да је ово 
одличан начин да се стекну основе за 
даљу каријеру. Један од најбољих ути-
сака ми је и пријатна пословна клима“, 
каже за „Послове“ Ана. 

Она додаје да је могућност да овде 
стиче праксу добила захваљујући ви-
сокој мотивацији да учи и добром и от-
вореном разговору који је тада водила 
са послодавцем. Током четири месеца 
учила је не само у свом сектору, већ је 
добила прилику да се упозна са функ-
ционисањем других сектора и да има 
тренинге са менторима у финансијама, 
маркетингу, људским ресурсима. „То су 
били кратки тренинзи, али врло корисни, 
јер смо могли да сазнамо како функцио-
нише цео систем“, објашњава Ана. 

Остала су јој још четири испита до за-
вршетка студија на Економском факул-
тету у Београду, што ће јој бити приори-
тет у наредном периоду, али каже ће јој 
ова пракса сигурно помоћи даље у послу. 
Најзначајније јој је што је научила како 
се ради у правом тиму и како да оствари 
добар контакт са клијентима. Запослени 
који обављају разговоре са кандидатима 

истичу да је важно да буду упорни, стр-
пљиви, мотивисани и вредни. 

Неда Савичевић, менаџер за обуку и 
развој хотела, истиче да су четири месе-
ца оптималан период да студент прође 
све сегменте у раду једног одељења и да 
буде способан да обавља радне задатке.

„Овде пракса подразумева конкре-
тан рад, у оквиру кога практиканти до-
приносе раду хотела и искусе посао на 
прави начин. Последње недеље праксе 
презентују своје завршне пројекте, до-
бијају сертификате и препоруке на срп-
ском и енглеском језику“, каже наша са-
говорница. 

Она додаје да је ова пракса важна 
за младе, али и за све запослене и сам 
хотел, јер на тај начин упознају нове и 
талентоване људе и најбољима дају при-
лику да остану да раде и даље напредују 
у послу. „Велики број студената остане 
овде и настави своју каријеру, а ја сам 

управо једна од њих. Оно што је, такође, 
важно за све практиканте, јесте што овде 
стекну знање које могу да примене и на 
другом месту, не само у оквиру хотелске 
индустрије“, истиче Неда. 

Нека од најпопуларнијих одељења 
за праксу су маркетинг, људски ресур-
си и финансије. Важно је што се посао 
учи од почетка и систематично, па тако 
и сертификат и препорука из овог хоте-
ла много значе за даље тражење посла. 
Заинтересовани студенти кажу да им 
пракса у хотелу „Хајат“ пружа бројне мо-
гућности због високих стандарда који су 
постављени у овом познатом хотелском 
ланцу.  

Хотел од 2012. године обезбеђује 
праксу за младе и подржава их у сти-
цању знања и вештина за лакше запо-
шљавање. Пракса се организује два пута 
годишње, од марта до јуна и од септем-
бра до децембра.

ПРАКСА ЗА УСПЕШНУ БУДУЋНОСТ
„Хајат“ гради каријеру младих

Јелена Бајевић



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

592
Администрација и управа         12
Трговина и услуге                                20 
Медицина                                         21
Здравство и социјална заштита              28
Индустрија и грађевинарство                 28
Наука и образовање                                          29
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп., 
83/05 - исп., 64/07, 67/07 - исп., 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), чланова 17 став 1, 18 став 2, 19 став 2, 
20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-12608/2019-1 
од 13. децембра 2019. године, Министарство правде 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

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

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за кадровске 
послове, Одељење за кадрове и 

послове планирања, Секретаријат 
министарства, звање самостални 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачна акта о прави-
ма, обавезама и дужностима запослених из радног 
односа и припрема одговоре на жалбе запослених на 
акте о остваривању права из области радних односа; 
припрема уговоре о радном ангажовању ван радног 
односа и друге споразуме које Министарство потписује 
са другим органима; припрема директиве, процедуре, 
инструкције и упутства из области управљања кадро-
вима и пружа стручну помоћ државним службеници-
ма и намештеницима о начину остваривања права и 
дужности из области радних односа; утврђује и ана-
лизира потребе за стручним усавршавањем државних 
службеника у Министарству, доставља их надлежним 
органима, организује стручно усавршавање држав-
них службеника у Министарству и припрема предлоге 
програма стручног усавршавања, односно оспособља-
вања државних службеника; припрема предлоге ака-
та у поступку пријема нових државних службеника, 
обавља административне послове за Конкурсну коми-
сију Министарства и с тим у вези остварује сарадњу са 
Службом за управљање кадровима; обавља админи-
стративне послове у вези са дисциплинским поступ-
ком и поступком утврђивања одговорности државних 
службеника и намештеника за материјалну штету; 
поступа по захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја, поступа по решењима и закључцима 
повереника за информације од јавног значаја и зашти-
ту података о личности, води и ажурира евиденцију 
збирки података о личности и исте уписује у Цен-
трални регистар, израђује извештаје из ове области и 
сарађује са службом Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности; обавља 
послове из области безбедности и заштите здравља на 
раду и обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне 
области Правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, као и компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку:

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. Изборни поступак спроводи се 
у више обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

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

1. Провера општих фукнционалних компетен-
ција:
• организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано 
путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, уколико посе-
дујете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару на тра-
женом нивоу (који подразумева поседовање знања и 
вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табе-
ларне калкулације) и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције „Дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере, односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак изврши провера наведене компе-
тенције, ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - послови управљања људским ресурси-
ма (радно-правни односи у државним органима) - про-
вераваће се писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и ана-
лизирање доступних информација) - провераваће се 
писано путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - управно-правни послови (општи управ-
ни поступак) - провераваће се писано путем симула-
ције.
• Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о државним службеницим, Уредба о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима) - провераваће се писано 
путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Министарства правде www.
mpravde.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, орјента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем 
интервјуа са комисијом. 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Министарство правде, Немањи-
на 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места за кадров-
ске послове“.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Јелена Милосављевић, контакт 
телефон: 011/36-22-159, од 7.30 до 15.30 часова.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Министарства правде и у штампаној верзији на писар-
ници Министарства правде, Београд, Немањина 22-26.

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 Конкурса комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин на који 
је у пријави назначен за доставу обавештења.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да, у року од пет радних дан од дана пријема 
обавештења, доставе доказе који се прилажу и избор-
ном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуњава 
услове за запослење, писаним путем се обавештава да 
је искључен даљег изборног поступка.

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник 
РС“, број 18/2016), између осталог, прописано је да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садржаним 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 рођених, уверење о положе-
ном правосудном испиту. Потребно је да учесник кон-
курса у делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

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

XI Врста радног односа: Радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесници-
ма конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак спровешће се почев од 30. јануара 2020. 
године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адре-
се које су навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Министарства правде, Београд, Немањина 22-26. 
Учесници конкурса који су успшено прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилач-
ком радном месту 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 обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје шест месе-
ци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао 
радни однос на неодређено време и државни службе-
ник који је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, дужан је 
да положи државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарства правде, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

Београд, Катанићева 15

На основу одредби члана 47, 48, 54 и 61 Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник РС” 
79/05, 81/05 - испр., 64/07, 67/07 - исправ., 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 8 став 4, 
а у вези члана 2 став 8, члана 9 став 3, члана 10, 11, 
12, 14, 15 и 16 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 2/19), члана 5, 7, 8, 9, 10, 
15, 16, 17, 18, 22, 24 и 26 Правилника о саставу кон-
курсне комисије, начину провере компетенција, крите-
ријумима и мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима („Службе-
ни гласник РС“, бр. 30/19) и Закључака Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број: 112-10684/2019 од 30.10.2019. године и број: 
112-11793/2019 од 27.11.2019. године у складу са Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Прекршајном апелационом суду Су I-9 
162/19 од 08.03.2019. године, председник Прекршајног 
апелационог суда оглашава 

JАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког 

радног места судијски помоћник
у Прекршајном апелационом суду

I Орган у коме се радно место попуњава: Прекр-
шајни апелациони суд, Београд, Катанићева 15

II Раднo местo које се попуњава:

Судијски помоћник
виши судијски сарадник у звању 

самостални саветник
4 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду и припрема 
предмете за реферисање; израђује нацрте једнос-
тавнијих судских одлука и припрема правне ставове; 
учествује у разматрању и обради спорних правних 
питања; припрема реферате за стручне састанке и 
саветовања; присуствује седницама већа и по налогу 
председника већа води записник и евиденцију о раду 
већа, сређује, расписује и организује достављање 
одређених писмена по налогу председника већа; врши 
евидентирање радњи у предмету кроз електронски 
уписник; обавља и друге послове по налогу председ-
ника Суда, председника одељења Суда, председника 
одељења судске праксе и судије.

Услови за рад: стечено високо образовање из научне 
области правне науке – на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани правник, или на спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит, најмање две године радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за рад на овом радном месту.

III Место рада:
Седиште Прекршајног апелационог суда, Београд, 
Катанићева 15 – за 2 извршиоца.
Одељење Прекршајног суда у Новом Саду, Нови Сад, 
Булевар ослобођења 58 – за 2 изршиоца. 

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

1. Провера општих функционалних компетен-
ција: 
• организација и рад државних органа РС – провера-
ваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се писмено 
путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“, ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару 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 овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који  је приложен и 
кандидата ослободи тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Прекршајног апела-
ционог суда у менију „Провера компетенција“. Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција врши се провера посебних функцио-
налних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетен-
ција
Посебне фунакционалне компетениције које се прове-
равају у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада “Судска управа”, познавање материјал-
них и процесних прописа релевантних за надлежност 
суда (провера ће се вршити писаним путем – тест и 
усменим путем – разговор са кандидатом). Време изра-
де писаног задатка не може бити дуже од једног сата, а 
време за припрему усменог задатка не може бити дуже 
од пола сата).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник: поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката (провера 
ће се вршити писаним путем – тест и усменим путем 
– разговор са кандидатом). Време израде писаног 
задатка не може бити дуже од једног сата, а време за 
припрему усменог задатка не може бити дуже од пола 
сата). 
• Посебна функционална компетенција за радно 
место судијски помоћник: поседовање вештина пре-
зентације, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима (писаним путем – тест и 
усменим путем – разговор са кандидатом). Време изра-
де писаног задатка не може бити дуже од једног сата, 
а време за припрему усменог задатка  не може бити 
дуже од пола сата). 

Након пријема извештаја о резултатима провере 
посебних функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу посебних 
функционалних компетенција, врши се провера пона-
шајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се писаним путем 
– упитник.

Администрација и управа
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Након пријема извештаја о резултатима провере пона-
шајних компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу понашајних компетенција, 
приступа се фази у којој се спроводи интервју са коми-
сијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа – провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу „Посло-
ви“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Пре-
кршајног апелационог суда или у штампаној верзији 
у Кадровској служби Суда, у седишту Суда Београд, 
Катанићева 15, III спрат, канцеларија 317 или 316. 
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 посту-
пак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.
VII Остали докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења којом се потврђује стручна спрема која је наведе-
на у условима за радно место; 
-оригинал или оверна фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решење, и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци); 
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа издата од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу; 
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од 6 месеци) 
- други докази о стеченим знањима и вештинама. 
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16), прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те подат-
ке прибавити сама. Документ о чињеницама по који-
ма се води службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном правосудном испиту и уверење да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. 
Прекршајни апелациони суд ће прибавити доказе о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, 
изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на конкурс 
за радно место којом се опредељује за једну од две 

могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. 
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотоко-
пија мора бити оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као доказ 
се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати. Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача. Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. 

VIII Рок за подношење осталих доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају 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 поступ-
ку, односно који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу: Прекршајни 
апелациони суд, Београд, Катанићева 15, са назнаком: 
„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места 
судијски помоћник“.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 05.02.2020. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели у својим 
пријавама. Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у седишту Прекршајног апелационог 
суда у Београду, Катанићева 15. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или електорнске адресе), које наведу у 
својим пријавама.

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

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

XII Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова: Светла-
на Илић и Биљана Миленковић, тел. 011/635-28-35 или 
011/635-29-07.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље 
се на адресу: Прекршајни апелациони суд, Београд, 
Катанићева 15, са назнаком „Јавни конкурс за попуну 
извршилачког радног места судијски помоћник“ или 
непосредно предаје у седишту Прекршајног апелацио-
ног суда, Београд, Катанићева 15, Кадровска служба, 
III спрат, канцеларија 316.

НАПОМЕНE: Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији и огласној табли Прекршајног апелацио-
ног суда, на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 

биће одбачене закључком конкурсне комисије. Канди-
дати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције искључују се из даљег изборног поступ-
ка. Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. 

Изборни поступак ће бити спроведен без дискримина-
ције по основу расе, боје коже, пола, вере, национал-
ности, етничког порекла или инвалидитета. Конкурен-
ција се заснива на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења 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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
за попуну радних места у 

Универзитету одбране, пријемом 
лица из грађанства 

у својству војних службеника и 
намештеника у радни однос на 

неодређено време
Војна пошта 2977 Београд

1) један (1) наставник руског језика - преводи-
лац, ОАС240

2) један (1) референт за одржавање непокрет-
ности, ОАС240

3) један (1) монтер централног грејања - зава-
ривач, ССС

4) два (2) руковаоца парних котлова са АТК, КВ
5) један (1) посластичар, КВ 

6) један (1) возач аутобуса, КВ 

7) један (1) руковалац санитарне и термотех-
ничке опреме базена, ССС

Војна пошта 1960 Београд

8) један (1) наставник - разредни старешина, 
ОАС240

9) један (1) наставник - разредни старешина, 
ОАС240

10) један (1) наставник - разредни старешина, 
ОАС240

11) један (1) педагог - наставник, ОАС240

12) један (1) домар, КВ

Војна пошта 1961 Београд

13) један (1) руководилац - наставник, ОАС240 

14) један (1) руководилац - наставник, ОАС240 

15) један (1) руководилац - наставник, ОАС240 

16) један (1) деловођа - оператер, ССС

Војна пошта 2522 Београд

17) један (1) истраживач, С2С

18) један (1) истраживач, С2С

Администрација и управа
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Војна пошта 2363 Београд

19) један (1) документалист - информатор, 
ОАС240

Општи услови конкурса: да су кандидати пунолет-
ни држављани Републике Србије, да се против њих не 
води кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, односно да нису осуђива-
ни за таква дела казном затвора у трајању дужем од 
6 (шест) месеци, да имају одговарајућу стручну спре-
му за радно место за које конкуришу, да су здравст-
вено способни за дужности у Министарству одбране и 
Војсци Србије, да им раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа.

Посебни услови конкурса:
- за радно место под редним бројем 1) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из филолошких наука, 
област руски језик и књижевност;
- за радно место под редним бројем 2) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из електротехничког 
инжењерства;
- за радно место под редним бројем 3) може конкуриса-
ти лице које има завршену машинску школу и положен 
специјалистички испит за занимање заваривач;
- за радно место под редним бројем 4) може конкури-
сати лице које има завршену средњу машинску шко-
лу у трајању од 3 године и положен испит о стручној 
оспособљености за вршење послова руковалац парних 
котлова са АТК;
- за радно место под редним бројем 5) може конкуриса-
ти лице које има завршену средњу школу у трајању од 
3 године, образовни профил посластичар;
- за радно место под редним бројем 6) може конкуриса-
ти лице које има завршену средњу школу у трајању од 
три године, образовни профил возач моторног возила 
и положен испит за возача моторног возила Д катего-
рије;
- за радно место под редним бројем 7) може конкури-
сати лице које има завршену средњу школу у трајању 
од три године из грађевине и специјалистичко обра-
зовање из водоводних и канализационих инсталација;
- за радно место под редним бројем 8) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из филолошких наука, 
област српски језик и књижевност;
- за радно место под редним бројем 9) може конкуриса-
ти лице које има завршене основне академске студије у 
трајању од четири године у пољу друштвено хуманис-
тичких наука из историјских наука; 
- за радно место под редним бројем 10) може конку-
рисати лице које има завршене основне академске 
студије у трајању од четири године из математичких 
наука;
- за радно место под редним бројем 11) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из педагошких наука, 
област педагогија и звање педагог;
- за радно место под редним бројем 12) може конкури-
сати лице које има завршену средњу школу у трајању 
од три године (машинске, елктро или грађевинске 
струке);
- за радно место под редним бројем 13) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из филолошких наука, 
област српски језик и књижевност;
- за радно место под редним бројем 14) може конку-
рисати лице које има завршене основне академске 
студије у трајању од четири године из математичких 
наука;
- за радно место под редним бројем 15) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из физичких наука; 
- за радно место под редним бројем 16) може конкури-
сати лице које има завршену средњу школу у трајању 
од четири године, да поседује сертификат (за рад на 
рачунару) о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по ECDL 
стандарду;
- за радно место под редним бројем 17) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године и мастер студије из 
области безбедности; 

- за радно место под редним бројем 18) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године и мастер студије из 
политичких наука и 
- за радно место под редним бројем 19) може конкури-
сати лице које има завршене основне академске сту-
дије у трајању од четири године из филолошких наука, 
смер библиотекарство и информатика. 

Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци Србије, 
при избору за пријем у службу у својству цивилног лица 
на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чиње-
ница да је кандидат супружник, односно члан поро-
дице погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица повреда 
задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете 
палог борца, супружник професионалног припадни-
ка Војске Србије премештеног из једног у друго место 
службовања и супружник односно члан породице про-
фесионалног војног лица.

Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос заснован на неодређено време траје 
шест месеци и прати га непосредно претпостављени 
старешина, који након окончања пробног рада надлеж-
ном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је 
лице задовољило на пробном раду. Лице које не задо-
вољи на пробном раду отказује му се радни однос без 
његове писане сагласности и без права на новчану нак-
наду због отказа.

Начин конкурисања: Кандидати који испуњавају 
опште и посебне услове конкурса подносе молбу Уни-
верзитету одбране и прилажу следећу документацију: 
CV или кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених (ако није нови образац, не старији од шест 
месеци), уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), оверене фотокопије дипломе о стеченој школ-
ској спреми, уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не старије 
од шест месеци), уверење надлежног органа Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није кри-
вично осуђиван, на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци (не старије од шест месеци), уверење државног 
органа у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос није престајао због теже повреде дужности из 
радног односа.

Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити 
и лица која се налазе на служби у Министарству одбра-
не или Војсци Србије у својству професионалног војног 
лица (официра, подофицира, професионалног војни-
ка), војног службеника, војног намештеника, односно 
државног службеника и намештеника. Наведена лица 
документа достављају преко својих војних пошта, уз 
мишљење команданта јединице ранга батаљона, ове-
рену фотокопију последње службене оцене и оверен 
и потписан картон основних и личних података КОЛП.

Пре пријема у радни однос за кандидате који испуња-
вају услове конкурса и уђу у најужи избор, биће извр-
шено психолошко тестирање а уз њихову писану 
сагласност биће извршена и безбедоносна провера.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у рад-
ни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој 
способности.

Сви докази о испуњености услова за пријем у службу 
достављају се као оригинали или оверене фотокопије. 
Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног 
карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

Изборни поступак: Изборни поступак ће се спро-
вести само међу кандидатима који испуњавају све 
услове конкурса за пријем на радно место. Са свим кан-
дидатима међу којима се спроводи изборни поступак 
конкурсна комисија ће обавити разговор и извршиће 
њихово рангирање према одобреним критеријумима 
(„Службени војни лист”, број 13/19). Позив на разговор 
и остала обавештења упућују се кандидату на адресу 
која је наведена у пријави за конкурс. Одлуку о прије-
му донеће надлежни старешина и са њеним садржајем 
биће упознати сви кандидати који учествују у изборном 
поступку.

У изборном поступку биће примењени критеријуми 
прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивил-
них лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом 
и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 
13/19), а који обухватају просек оцена са нивоа школо-
вања које је прописано за пријем на радно место (40% 
од укупног броја бодова), психолошку процену канди-
дата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кан-
дидатом (20% од укупног броја бодова).

Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Тања Младеновић, телефон: 
011/3603-378.

Начин подношења пријаве: Пријаве на конкурс, са 
приложеним доказима о испуњавању услова, доста-
вити непосредно или поштом препоручено на адресу: 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ, Генерала Павла Јуришића 
Штурма 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме 
кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса на коју 
се кандидату достављају обавештења, број телефона, 
радно место на које се кандидат пријављује (обавез-
но навести редни број радног места), досадашње рад-
но и стручно искуство кандидата, подаци о посебним 
знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. 
Закона о Војсци Србије. 

Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 
(тридесет) дана од дана објављивања конкурса у мага-
зину “Одбрана” (објављен 03.01.2020. године).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази на тражени начин неће се узимати у 
разматрање и биће одбачене закључком против кога 
се може изјавити жалба, али не задржава извршење 
закључка.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарство 
привреде, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра
руководилац Сектора за квалитет и 

безбедност производа у Министарству 
привреде, положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује и коор-
динира рад Сектора; пружа стручна упутства за рад 
запослених у Сектору којим руководи и рапоређује 
послове на уже унутрашње јединице и непосредне 
извршиоце; непосредно извршава најсложеније посло-
ве из делокруга Сектора; остварује сарадњу са другим 
органима и организацијама, службама Владе и народне 
Скупштине, правосудним и другим органима; обавља и 
друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука или из научне области ветеринарске науке на 

Администрација и управа
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основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година рад-
ног искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним местима; положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места; држављанство 
Републике Србије; 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.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• oрганизација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању 
рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити пис-
меним путем.

* Посебне функционалне компетенције за област рада 
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
међународне сарадње/европских интеграција (меха-
низми координације и извештавања у процесу присту-
пања ЕУ) – провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место 
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга 
радног места (Закон о државној управи) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и интер-
вјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Ресавска 24.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је кон-
курс оглашен у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у 
конкурсним поступцима у државним органима. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве 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 учест-
вује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве 
се обавештава о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени про-
вере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико 
комисија одлучи да се приложени доказ не може при-
хватити као доказ којим се кандидат ослобађа од про-
вере опште компетенције „дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уве-
рењe о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплома о стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма (лица са положеним правосудним испитом уместо 
уверења о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту); исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће 
позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дуж-
но је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави 
полагање тог испита у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби 
за управљање кадровима достави доказ о положе-
ном државном стручном испиту у року од 20 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за 
попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на 
страном језику прилаже прописани оверен превод на 
српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.

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

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандитат учинити 
сам. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-

ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, односно уверење о положеном право-
судном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту  Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

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

Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, 
тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства привреде, на интернет 
презентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

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

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА 

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

Администратор за послове 
утврђивања породиљских права, 

родитељског додатка и утврђивања 
обрачуна и исплате породиљских 

права
УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
правних или економских наука, стечено на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијам, односно са стеченим 
образовањем на основним студијама у трајању од три 
године, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци. Напомена: Конкурсна 
комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспо-
собљености усменим разговором са учесницима огласа, 
провером знања из Закона о општем управном поступ-
ку, Закона о финансијској подршци породици са децом 
и Одлуке о финансијској подршци брачним паровима 
породици са децом на територији града Лознице. Кан-
дидати треба да испуњавају и остале услове порписане 
Законом: да су пунолетни држављани РС, да нису пра-
воснажно осуђивани на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, да им раније није престајао рад-
ни однос у државном органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа и да испуња-
вају остале услове одређене законом, другим прописом 
и актом о систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да дос-
тави следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверену фотокопију уверења да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да 
му раније није престао радни однос у државном орга-
ну, односно органу аутономне покрајине или јединице 
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локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа; оригинал или оверену фотокопију / уве-
рење о положеном државном стручном испиту за рад 
у органима државне управе, доказ о радном искуству 
у струци (потврда, решење или други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); личну 
и радну биографију. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној фотокопији код јавног бележника, 
односно суда, градској или општинској управи (ако 
су оверени пре 28.02.2017. године). Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, назначене вештине и знања биће прове-
рени у просторијама Градске управе града Лозница, 
Карађорђева 2. О датуму и времену спровођења избор-
ног поступка кандидати ће бити обавештени телефон-
ским путем, путем електронске поште или поштом на 
бројеве и адресе које су навели у пријави. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у органима ауто-
номне покрајине, органима јединице локалне самоу-
праве или државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидат без положеног државног 
испита за рад у државним органима прима се на рад 
под условом да тај испит положи до окончања проб-
ног рада. Пријаве на конкурс са потребним доказима 
доставити на адресу: Градска управа града Лозница, 
Карађорђева 2, са назанком „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, приземље Градске управе. Лице задужено 
за давање додатних обавештења о јавном конкурсу: 
Зоран Зарић, канцеларија бр. 111 или преко телефона 
015/879-257. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао начелник Градске управе града 
Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије.

НОВИ СА Д

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Бачки Петровац, Коларова 6

1. Руководилац Одељења за 
привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове 

звање самостални саветник

Опис посла: непосредно руководи и усмерава рад у 
одељењу, организује рад у извршавању послова из 
делокруга Одељења, обезбеђује законито и ефикасно 
обављање послова, врши надзор и контролу у извр-
шавању послова и Одељења и радника. Прати и тума-
чи прописе из надлежности Одељења. Организује и 
обавља управне и стручне послове везане за државно 
пољопривредно земљиште и носилац је израде пред-
лога пројеката и програма у области пољопривреде, 
посебно израде и реализације годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, као и уређења, одржавања и коришћења 
локалних путева и уређења и коришћења градског 
грађевинског земљишта, комуналног опремања и 
коришћења комуналних објеката. Прати теренски рад 
инспекција и координира рад са јавним предузећима 
и другим организацијама ради што ефикаснијег реша-
вања појединих питања и проблема грађана. Пружа 
сарадницима стручну помоћ у раду, даје им упутства 
за рад. Обавља и друге послове по налогу начелника 
Општинске управе.

УСЛОВИ: високо образовање из научних области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука или научних области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно на одговарајућим основним студијама у 
трајању од најмање четири године; положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, познавање словачког језика и писма и позна-
вање рада на рачунару.

2. Послови из области саобраћаја - 
саобраћајни инспектор и општински 

туристички инспектор
звање саветник

Опис посла: обавља све претходне радове за пројек-
товање или изградњу објеката (истраживање, анали-
за података и документације) из делокруга регулације 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре; учествује 
у изради дугорочних и краткорочних програма уређи-
вања грађевинског земљишта и одржавање комунал-
не инфраструктуре из свог делокруга; врши евиден-
цију о путевима, путним објектима и путном појасу; 
прати стање, врши евиденцију и организује замену 
вертикалне саобраћајне сигнализације као и означа-
вање хоризонталне сигнализације; прикупља, ажури-
ра и доставља податке из своје надлежности служби 
ГИС-а; учествује у спровођењу поступка уступања 
израде пројектно-техничке документације и грађења 
објеката; прати стање постојеће путне мреже, евиден-
тира оштећења на коловозима, планира и припрема 
документацију за расписивање јавне набавке радо-
ва изградње нових путева, односно реконструкције 
постојећих, и врши надзор над извођењем радова; 
врши надзор над одржавањем путног појаса; израђује 
план рада зимске службе и координира рад исте; 
обавља послове везане за техничко регулисање сао-
браћаја, обавља стручне и административне послове 
за потребе Савета за безбедност саобраћаја на путе-
вима; координира послове Савета са Агенцијом за без-
бедност саобраћаја и осталим саветима и комисијама 
суседних градова и општина; обавља инспекцијски 
надзор над спровођењем Закона и подзаконских ака-
та из области путева и саобраћаја, даје мишљења 
и објашњења у погледу примене прописа над чијим 
спровођењем врши надзор, иницира, учествује и 
сарађује у изради одлука и других аката из области 
саобраћаја из надлежности општине, по потреби 
води управни поступак, припрема и подноси захте-
ве за покретање прекршајног и кривичног поступка 
и води евиденције о истим; инспекцијски надзор над 
применом Закона о туризму у делу којим се уређује: 
обављање угоститељске делатности од стране правног 
лица, привредног друштва, предузетника или огранка 
страног правног лица, као и физичког лица и испуње-
ност прописаних минимално техничких услова у објек-
тима домаће радиности (собама, апартманима, кућа-
ма), сеоским туристичким домаћинствима и хостелима; 
испуњеност прописаних услова у погледу уређења и 
опремања уређајима за одвођење дима, паре и мири-
са, као и других непријатних емисија и услова којима се 
обезбеђује заштита од буке; испуњеност прописаних 
услова и начин обављања угоститељске делатности 
у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној 
згради; наплата и уплата боравишне таксе; истицање 
и придржавање прописаног радног времена у угости-
тељском објекту; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање из научне области сао-
браћајно инжењерство у оквиру образовно науч-
ног поља техничко-технолошких наука на студијама 
дугог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
односно на одговарајућим основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и испит за инспектора, и најмање три 
године радног искуства у струци, познавање словачког 
језика и писма и познавање рада на рачунару.

3. Послови грађевинских радова, 
планирања и пројектовања

звање саветник

Опис послова: обавља све претходне радове за пројек-
товање или изградњу објеката (истраживање, анали-
за података и документације) из делокруга изградње 
јавних објеката и објеката комуналне инфраструкту-
ре и друге послове у области планирања и пројекто-
вања везаних за уређење јавних површина односно 
изградњу објеката на јавним површинама; учествује 
у изради дугорочних и краткорочних програма уређи-

вања грађевинског земљишта и одржавања комуналне 
инфраструктуре из свог делокруга; учествује у спро-
вођењу поступка уступања израде пројектно-техничке 
документације и грађења објеката; врши израду проје-
ката за конкурисање за средства код покрајинских и 
републичких органа; прикупља, ажурира и доставља 
податке из своје надлежности служби ГИС-а; води еви-
денцију на основу о градском грађевинском земљишту 
и свим изграђеним објектима на том земљишту; 
утврђује обвезе грађана, физичких и правних лица по 
основу коришћења јавних површина или уређивања 
грађевинског земљишта и води евиденцију о изврше-
ним уплатама; врши послове везане за спровођење 
закона и општинских прописа из области изградње 
објеката, грађевинског земљишта и превоза у друм-
ском саобраћају – по налогу руководиоца Одељења; 
врши обраду захтева и издавање техничких услова и 
сагласности за изградњу привремених, инфраструк-
турних и других објеката на јавним површинама; врши 
надзор над изградњом комуналних, инфраструктурних 
и других објеката и надзор над радовима одржавања 
комуналне инфраструктуре; учествује у спровођењу 
поступка озакоњења објеката; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање из научне области архи-
тектуре или грађевинско инжењерство у оквиру обра-
зовно научног поља техничко-технолошких наука на 
студијама дугог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије) у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, односно на одговарајућим основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит и три године радног искуства у 
струци, познавање словачког језика и писма и позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

4. Послови буџетирања и трезора
звање саветник

Опис послова: учествује у изради нацрта и предло-
га буџета, завршног рачуна буџета и општег биланса 
средстава; обавља рачуноводствене послове буџета; 
врши пренос средстава корисницима буџетских сред-
става; учествује у састављању финансијских планова, 
периодичних обрачуна; врши израду периодичних 
обрачуна, консолидованих завршних рачуна и подно-
шење извештаја о истим; води помоћне књиге инди-
ректних буџетских корисника; врши обраду статистич-
ких података за буџет; стара се о правилном трошењу 
средстава буџета; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање из научних области 
економских наука у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије, односно на одговарајућим основним 
студијама у трајању од најмање четири године) у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци 
на рачуноводственим пословима и познавање рада на 
рачунару.

5. Шеф Службе Скупштине општине 
и Општинског већа - правни и 

секретарски послови Општинског 
већа

звање самостални саветник

Опис послова: руководи радом Службе, организује и 
обезбеђује законито и ефикасно вршење послова из 
делокруга Службе, стара се о пуној запослености рад-
ника, радној дисциплини, пружа непосредну помоћ 
извршиоцима Службе и обавља најсложеније послове 
из делокруга Службе; обавља послове припреме сед-
ница Општинског већа; стручно обрађује и спроводи 
акте које доноси Општинско веће; припрема нацрте 
аката у вршењу надзора над радом Општинске упра-
ве код поништавања или укидања аката Општинске 
управе који нису у сагласности са законом, Статутом 
и другим општим актом или одлуком коју је доне-
ла Скупштина општине; припрема нацрте аката које 
доноси Општинско веће у управном поступку у дру-
гом степену из изворног делокруга Општине; обавља 
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послове вођења записника на седницама Општинског 
већа и његових радних тела; обавља послове пружања 
бесплатне правне помоћи грађанима; стара се о при-
мени одредаба Закона о заштити података о личности 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 97/2008, 
104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) и 
то образује одговарајуће евиденције о обради подата-
ка о личности за све збирке података о личности које 
се воде у Општинској управи Општине Бачки Петро-
вац и поступа по захтевима грађана за остваривање 
права, те сарађује са Повереником за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности; обавља 
послове заштите права пацијената по поднетим приго-
ворима и пружа потребне информације и савете грађа-
нима у вези са правима пацијената, односно обавља 
послове Саветника за заштиту права пацијената; врши 
административне и друге послове које повери председ-
ник Општине, Скупштина општине, Општинско веће и 
начелник Општинске управе.

УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне 
науке у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године) у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно на одговарајућим основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у 
струци, познавање словачког језика и писма и позна-
вање рада на рачунару.

6. Послови из области борачко 
инвалидске, здравствене и 

социјалне заштите, послови 
збрињавања избеглица и послови из 

области родне равноправности
звање саветник

Опис послова: прати стање у области здравства и 
социјалне заштите, прикупља податке и припре-
ма извештаје из ових области; врши стручне посло-
ве везане за збрињавање избеглица; одржава везу 
са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и 
обавља одређене послове за овај комесаријат (пове-
реник); врши послове из области борачко-инвалидске 
заштите; врши послове из области социјалне зашти-
те и сарађује са Центром за социјални рад Општине 
Бачки Петровац; прати нормативно-правне прописе и 
стручну литературу из области родне равноправности 
и спровођења политике једнаких могућности; учествује 
у припреми и изради пројеката, програма, планова и 
других докумената из области родне равноправности; 
учествује у раду Комисије и других општинских тела 
за родну равноправност; врши и друге послове по 
наређењу руководиоца Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне 
науке у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно на одго-
варајућим основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен државни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у струци, познавање 
словачког језика и писма познавање рада на рачунару.

7. Послови портира и послови 
одржавања уређаја и инсталација - 

домар
звање: намештеник - IV врста радних 

места

Опис послова: врши послове унутрашњег обезбеђења 
објекта и просторија у згради Скупштине општине Бач-
ки Петровац у току трајања радног времена општин-
ских органа и служби смештених у овој згради; врши 
евиденцију, контролу, пријем и усмеравање странака 
и других лица који улазе у зграду Скупштине општи-
не Бачки Петровац ради обављања службене или 
друге посете запосленим лицима или ради обављања 
одређеног службеног посла односно остваривања пра-
ва и правног интереса односно испуњења обавезе пред 

органима и службама смештеним у згради Скупштине 
општине; стара се о одржавању и исправности уређаја 
и опреме у пословним просторијама органа општи-
не (преглед зграде, хидранта, ПП апарата и система 
централног грејања); врши чување зграде, имовине и 
опреме од пожара и елементарних непогода; одржава 
канцеларијски простор, салу и заједничке просторије 
(кречење, поправке санитарних делова и друге мање 
поправке ) као и простор око зграде општине; врши и 
друге послове по налогу начелника. 

УСЛОВИ: средње образовање техничког смера у тро-
годишњем или друштвеног, економског или техничког 
смера у четворогодишњем трајању или стечено спе-
цијалистичко образовање, најмање шест месеци рад-
ног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

III За наведена радна места, радни однос се засни-
ва на неодређено време.

IV Услови за запослење кандидата: да је пуноле-
тан држављанин Републике Србије, да није правнос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци, да му раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе због теже 
повреде дужности из радног односа.

V Место рада: Општина Бачки Петровац, Општинска 
управа, Коларова 6, Бачки Петровац.

IV Рок у коме се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у 
дневним новинама „Дневник”. 

Пријава на конкурс садржи: назив радног мес-
та на који кандидат подноси пријаву, име и презиме 
кандидата са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, 
податке о стручном усавршавању и посебним области-
ма знања, контакт телефон и по могућности интернет 
адреса. Пријава мора бити својеручно потписана.

VII Докази које је кандидат обавезан да прило-
жи уз пријаву: фотокопија или очитана лична карта; 
попуњена изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту (кандидат са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту подноси оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења полицијске 
управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; оригинал или ове-
рена фотокопија потврде или уверења послодавца да 
кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу, односно органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повреде дуж-
ности из радног односа (достављају само они кандида-
ти који су радили у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне самоупра-
ве). Докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији, 
која је оверена. 

Напомена: документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Законом о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр 18/2016), прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-

бавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат 
може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. Потреб-
но је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности – да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће канди-
дат то учинити сам. Наведена изјава се може преузети 
на интернет презентацији општине: www.backipetrovac.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Телефон и име особе задужене за давање 
додатних обавештења о јавном конкурсу: Дани-
ела Вршкова, телефон: 021/780-378, локал 115, сваког 
радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска 
управа Општине Бачки Петровац - Конкурсној коми-
сији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место __ 
(навести назив радног места)“, Коларова 6, 21470 Бач-
ки Петровац. По истеку рока за подношење пријава на 
јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све 
приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Изборни поступак спроводи се само међу оним канди-
датима који испуњавају оглашене услове за рад на рад-
ном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима 
се спроводи изборни поступак за попуњавање радног 
места доставиће се писмено обавештење о томе кад 
отпочиње изборни поступак и када и где ће се обавити 
усмени разговор у којем ће се оценити стручна оспо-
собљеност, знање и вештине кандидата за свако рад-
но место а по наведеним описима послова. Кандидати 
се о изборном поступку обавештавају писменим путем, 
телефонски и путем имејла уколико су га доставили.

НАПОМЕНЕ: Сходно члану 72 и 73 Закона о запосле-
ним у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе пробни рад је обавезан за сва лица која 
раније нису заснивала радни однос у органу аутономне 
покрајине, јединице локалне самоуправе или држав-
ном органу. Пробни рад траје шест месеци. Сходно 
члану 47 Закона о запосленим у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе у радни однос 
на неодређено време може да се прими лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног 
односа, сагласно члану 131 истог закона. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
кандидата као и пријаве уз које кандидати нису прило-
жили све потребне доказе, биће одбачене. Сви изра-
зи, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског рода.

ПОЖАРЕВАЦ

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Бајлонијева 119

Општински правобранилац
на период од пет година

УСЛОВИ: а) Општи услови: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. б) Други услови прописани 
Одлуком о Општинском правобраниоцу општине Мало 
Црниће (“Службени гласник општине Мало Црниће”, 
број 4/19): завршен правни факултет, положен право-
судни испит, најмање 3 године радног искуства у прав-
ној струци после положеног правосудног испита, дос-
тојност за обављање правобранилачке функције. Уз 
пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави доказе 
о испуњавању услова огласа, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, и то: 1. уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), 2. извод из матичне књиге рође-
них, 3. уверење о општој здравственој способности 
(накнадна достава по доношењу одлуке о пријему 
кандидата), 4. уверење да није осуђиван за кривично 

Администрација и управа
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дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење издаје 
полицијска управа, не старије од 6 месеци), 5. уверење 
основног и вишег суда да кандидат није под истрагом 
и да против њега није покренут кривични поступак (не 
старије од 6 месеци), 6. диплому о завршеном прав-
ном факултету, 7. уверење о положеном правосудном 
испиту, 8. потврду о радном искуству у правној струци 
после положеног правосудног испита, 9. исправе који-
ма се доказује да раније није престајао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе, због теже повре-
де дужности из радног односа. Садржина пријаве на 
конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкур-
су, личне податке: адресу становања, телефон, елек-
тронску адресу; образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног 
односа; податак о знању рада на рачунару; додатне 
едукације; радно искуство. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку (“Службени 
гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама 
о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење Министарства унутрашњих послова - полицијске 
управе да кандидат није правноснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 
Потребно је да учесник јавног огласа, уз напред наве-
дене доказе, достави изјаву којом се опредељује за јед-
но од могућности, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Образац изјаве објављен је уз јавни оглас 
за постављење Општинског правобраниоца Општине 
Мало Црниће, на сајту Општине Мало Црниће: www.
opstinamalocrnice.rs. Пријаве на јавни оглас, са дока-
зима о испуњавању услова, подносе се Комисији за 
спровођење јавног огласа за постављење општинског 
правобраниоца Општине Мало Црниће, коју образује 
начелник Општинске управе Општине Мало Црниће, у 
року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа у 
публикацији “Послови”, у затвореној коверти, са назна-
ком: “Пријава на јавни оглас за постављење Општин-
ског правобраниоца Општине Мало Црниће”, на адресу: 
Општина Мало Црниће, Комисији за спровођење јавног 
огласа за постављење Општинског правобраниоца 
општине Мало Црниће, Бајлонијева 119, 12311 Мало 
Црниће, путем поште или непосредно на писарници 
Општинске управе општине Мало Црниће. Текст јавног 
огласа објављује се у публикацији “Послови” и на сајту 
Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs. О 
исходу конкурса кандидати ће бити писмено обавеште-
ни. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Лице задужено за давање информација 
о јавном огласу је Јелица Мрдак, службеник Општинске 
управе општине Мало Црниће, број телефона: 065/280-
0011, сваког радног дана од 07.00 до 15.00.

ПРОКУПЉЕ

ЈКП „ЖИТОРАЂА“
18412 Житорађа, Топличких хероја 51

тел.027/8362-834, 027/240-994

Надзорник - магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву са био-
графијом кандидат доставља: уверење о држављан-
ству РС, извод из МК рођених, оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, уверење МУП-а да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), уверење 
суда да се против кандидата не води истражни и кри-
вични поступак. Сву документацију лично доставити, у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне, нера-
зумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

СОМБОР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ

На основу одредби чланова 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима („Сл. гласник PC“, бр. 79/05, 81/05 - 
испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), одредби члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Сл. гласник PC“, бр. 2/19), 
а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Прекршајном суду у 
Сомбору посл. бр. Су.бр. I-9 2/19 од 08.03.2019. године 
и од 30.08.2019. године, в.ф. председника Прекршајног 
суда у Сомбору, судија Снежана Николајев оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

ПРАВОСУДНОГ СТРАЖАРА У 
ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У СОМБОРУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Прекр-
шајни суд у Сомбору, Сомбор, Трг цара Уроша 1 

II Радно место: 

Правосудни стражар
намештеник IV врсте

1 извршилац

Опис послова: врши послове утврђивања идентите-
та и разлога доласка лица у Суд, по потреби претреса 
лица и ствари и одузима предмете којима би се могла 
угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак 
у просторије Суда лицима са оружјем, опасним оруђем, 
под дејством алкохола и других омамљивих средстава, 
забрањује неовлашћеном лицу улаз у одређене прос-
торије Суда, удаљава из просторија Суда лице које се 
не придржава његове забране или омета ред и мир, 
задржава лице затечено у вршењу кривичног дела 
које се гони по службеној дужности и о томе одмах 
обавештава органе унутрашњих послова, штити од 
напада просторије Суда, другим радњама штити имо-
вину и лица у просторијама Суда, сачињава писмени 
извештај у случају употребе средстава принуде у који 
уноси податке о лицу против кога је средство принуде 
употребљено и разлозима за употребу, врши послове 
везане за заштиту од пожара и по налогу председника 
и секретара Суда обавља и друге послове (нарочито 
послове везане за загревање просторија у Одељењу 
суда у Оџацима).

Услови: средња стручна спрема, III или IV степен 
друштвеног, техничког или природног смера, здрав-
ствена (психофизичка) способност и обученост за руко-
вање ватреним оружјем, најмање једна година радног 
искуства, познавање законских и других прописа на 
основу којих се обављају послови правосудне страже.

III Место рада: Оџаци, Сомборска 21 

IV Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање прописа – Правилника о правосудној стражи – 
разговор са учесницима јавног конкурса провериће се 
усмено; вештина комуникације, логичког и аналитич-
ког резоновања, креативности и елоквенције – непо-
средно, кроз усмени разговор са учесницима јавног 
конкурса.

V Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да има прописану стручну спрему 
и испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци (члан 45. став 1. Закона о државним 
службеницима).

VI Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са контакт адресом и бројем телефона на 
прописаном обрасцу, лична и радна биографија, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци, да учеснику конкурса раније није престао 
радни однос у државним органима због теже повреде 
дужности из радног односа (само за лица која су била 
запослена у државним органима), доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству (потврде, решења, 
фотокопија радне књижице и други акти), лекарско 
уверење о посебној здравственој психофизичкој спо-
собности за обављање послова радног места право-
судног стражара које подразумева руковање ватреним 
оружјем; доказ о обучености за руковање ватреним 
оружјем (уверење); изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, и уверење о положеном пра-
восудном испиту.

Потребно је да кандидат попуни пријаву (Образац). 
Образац можете преузети на интернет презентацији 
Прекршајног суда у Сомбору у оквиру обавештења о 
јавном конкурсу или лично у соби 25, Зграда Жупаније, 
Сомбор, Трг цара Уроша 1. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама).

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

VII Рок за подношење пријава на конкурс и 
садржина пријаве на конкурс: Рок за подношење 
пријава на конкурс је осам дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање и сајту Прекршајног 
суда у Сомбору: http://www.so.pk.sud.rs/. 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу. 

VIII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Прекршајни суд у Сомбору, 25000 Сомбор, 
Трг цара Уроша 1, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

IX Место, дан и време када ће се извршити про-
вера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: Кандидати чије пријаве 
буду благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, о месту, 
дану и времену процене стручне оспособљености, 
знања и вештина, биће обавештени накнадно. 

X Лице које је задужено за обавештење о кон-
курсу: секретар Суда Горан Ђокић, контакт телефон: 
025/421-494.

XI Напомене: За оглашено радно место радни однос 
се заснива на неодређено време и закључује уговор о 
раду. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији ове-
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реној општини, суду или код јавног бележника, биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Обавешта-
вају се учесници јавног конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво уз писмени захтев учесника. 
Прекршајни суд у Сомбору не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Прекршајног суда у Сомбору, на огласној табли суда 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

                        Трговина и услуге

УСТАНОВА ЗА СПОРТ 
СПОРТСКО-РЕКРАТИВНИ ЦЕНТАР 

ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116 

тел. 060/0620-314

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из области економских 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, како и за кривична дела насиље у 
породици; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, 
против службене дужности и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, као и да није кажњавано за остала кривич-
на дела која кандидата чине неподобним за обављање 
послова из области рачуноводства и финансија; посе-
довање здравствене (психичке и физичке) способ-
ности за рад; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који могу преузети у Установи за спорт Спортско-рекре-
ативни центар Лебане. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти достављају: кратку биографију (CV); очитану личну 
карту; оверену фотокопију уверења или дипломе о 
стеченом образовању; уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену фотокопију; уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци; лекарско уверење да кандидат има општу 
здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве конкурсна комисија 
ће одбацити решењем. Између пријављених кандида-
та конкурсна комисија спровешће изборни поступак, 
а најкасније три дана пре изборног поступка комисија 
ће упознати пријављене кандидате са критеријумима 
и мерилима прописаним за избор. Пријаве послати 
поштом или предати лично на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. 
директора Установе и путем телефона 060/0620-314.

БГ ЕЛИТ ФОТО+
11000 Београд

Трг републике - Тржни центар „Стакленац“
e-mail: konkurs@bgfoto.rs

Фотограф
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; основна 
информатичка обука. Кандидати треба да пошаљу CV 
на наведену e-mail адресу у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

MEDIX TECHNOLOGIE
Крушевац, Липљанска 69/18

Асистент комерцијалисте
на одређено време, место рада: Београд 

- ГО Палилула

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме. Због 
интерне организације превоза за запослене послода-
вац тражи лица која имају пребивалиште на ГО Пали-
лула (првенствено на левој обали Дунава, у насељима 
Овча, Борча, Крњача, Котеж...). Начин конкурисања: 
пријаљивање на електронску адресу: casadalux@gmail.
com. Трајање конкурса: до попуне.

ADECCO HUMAN RESOURCES DOO
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40

Бренд амбасадор за рад у „Филип 
Морису“

за рад у Ужицу, на одређено време од 6 
месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
образовни профил. Достављање радних биографија 
путем мејла: jelena.asanin@adecco.com. Контакт теле-
фон: 060/8601-747, особа за контакт: Јелена Ашанин. 
Конкурс је отворен до попуне радних места.

УР „НАША НОВА ПРИЧА“
31000 Ужице, Сланушка 8

тел. 069/742-474

Књиговођа
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на врсту квалификације, пожељно је радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу се јавити 
на телефон: 069/742-474, e-mail: djordjepejic87@gmail.
com, особа за контакт Ђорђе Пејић. Конкурс је отворен 
до 30.01.2020. године.

Конобар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме. Конкурс је отво-
рен до попуне.

ПРТР И МЕЊАЧНИЦА „ВОЋКО“
31000 Ужице, Немањина 81

тел. 065/8866-002
e-mail: vockodp@gmail.com

Књиговођа
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзи-
ра на врсту квалификације, радно искуство минимум 
12 месеци, познавање рада на рачунару. Предвиђен је 
пробни рад у трајању од 1 месеца. Телефон: 065/8866-
002, лице за контакт Дејан Папић, e-mail: vockodp@
gmail.com. Конкурс је отворен до 30.01.2020. године.

MEDIX TECHNOLOGIE
Крушевац, Липљанска 69

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

Асистент комерцијалисти
на одређено време од шест месеци, 

место рада: Палилула, Београд

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, теренски 
рад, основни рад на рачунару. Заинтересовани канди-
дати се могу пријавити у року од 30 дана, на горе наве-
дену мејл-адресу или на контакт телефон.

„ATLAS SECURITY“ DOO
11000 Београд, Гостиварска 70а, Вождовац

тел. 060/7000-913

Службеник обезбеђења
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, лиценца 
ЛФ1 или ЛФ2, потребно радно искуство, рад у смена-
ма и ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обез-
беђен превоз. Сви заинтересовани кандидати се могу 
пријавити на телефон: 060/7000-913.

УР “БАМБОЛА & БАМБИНИ”
11070 Нови Београд, Студентска 43

тел. 060/150-03-20

Пица-мајстор
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у било 
којем занимању, радно искуство 6 месеци, пробни 
рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

“RAM INTERNATIONAL” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 227

тел. 060/021-21-55

Магационер

Продавац у малопродаји
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, познавање рада на рачунару (MS Office), 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: office@
raminternational.rs, у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

“ПАРОГАН” ДОО
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9ђ
тел. 060/039-91-08

Агент директне продаје
на одређено време до 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, позна-
вање рада на рачунару (MS Office), знање арапског 
језика (виши ниво), пробни рад 5 месеци. Пријаве сла-
ти на e-mail: linaja@parogan.com, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
ТАКСИ ВОЗАЧА 

“КАЛИМЕРО” НИШ
18000 Ниш

Булевар Св. цара Константина 14

Оператер на рачунару - диспечер
4 извршиоца

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару. Конкурисање 
путем мејла: kalimeroin@gmail.com. Додатне информа-
ције на телефон 064/2918-298.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
Национална служба
за запошљавање
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„ADECCO OUTSOURCING“ DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

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

„Adecco Outsourcing” d.o.o., обратио се у улози посло-
давца који ће након запошљавања лица иста упутити 

на рад свом клијенту „Бамби“ АД Пожаревац

Рефилер у малопродајном објекту
на одређено време 24 месеца

20 извршилаца

Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном робом 
у малопродајном објекту.

УСЛОВИ: место рада: Београд - 10, Шабац - 10 (бројеви 
се односе на број извршилаца); без обзира на образо-
вање и радно искуство. Остали услови рада: рад у сме-
нама, пуно радно време. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон или своје пријаве да доставе путем мејла, осо-
ба за контакт: Дуња Петровић.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

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

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

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

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

200 извршилаца

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

Монтер - техничар за 
телекомуникације

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

Крагујевац
40 извршилаца

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

            Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
у Центру за хигијену и хуману екологију

Опис посла: прати и проучава извођење, тумачење и 
издавање лабораторијских анализа и израду извештаја 
из домена рада Одсека; прати и проучава законске 
прописе и стандарде из области рада; учествује у раду 
и обавља послове из домена рада Одсека; учествује у 
раду Одсека са успостављеним системом квалитета у 
Институту; учествује у сачињавању извештаје из дело-
круга свог рада и доставља их шефу Одсека и/ или 
начелнику Центра; учествује у остваривању контака-
та и сарадњи са надлежним инспекцијским службама 
у областима рада; учествује у изради планова из дело-
круга рада Одсека; обавља послове у складу са пис-
меним овлашћењем које му изда непосредни руково-
дилац а који су везани за систем менаџмента сагласно 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; учествује 
у анализи ризика (утврђивање опасности, управљање 
ризицима и информисање о ризицима) у циљу проце-
не здравственог стања популације; учествује у плани-
рању програма раног откривања масовних незаразних 
болести и у њиховој реализацији; учествује у иденти-
фикацији приоритетних здравствених потреба заједни-
це у циљу предлагања одговора и планирања импле-
ментације адекватних мера; учествује у континуираном 
раду на креирању и развоју окружења која подржавају 
здравље и здраве изборе; учествује у идентифика-
цији приоритетних здравствено промотивних потреба 
заједнице; учествује у изради, имплементацији и ева-
луацији здравствено-промотивних програма, пројеката 
и интервенција у заједници и спроводи истраживања; 
учествује у припреми информација за информи-
сање, саветовање и обуку становништва, за сарадњу 
са масмедијима о очувању и унапређењу здравља, 
факторима ризика и афирмацији здравих стилова 
живота; учествује у анализи и прикупљању података 
о санитарно-хигијенском стању објеката који подлежу 
хигијенско-санитарном надзору у циљу праћења сани-
тарно-хигијенских и других услова који утичу на стање 
здравља становништва; учествује у прикупљању и ана-
лизирању здравствено-статистичких података о појави 
болести везаних за проблем утицаја фактора ризика 
из животне средине на здравље; учествује у праћењу 
и контроли здравствене исправности воде за пиће, 
хране, предмета опште употребе, квалитета отпадних 
вода, ваздуха, површинских вода за водоснабдевање, 
рекреацију и базене и нивоа буке; обавља и друге 
сродне послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекла одређена знања и звања, а по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. или 
на основним студијама медицине у трајању од нај-
мање 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 кандида-
ти подносе: пријаву са личном и радном биографијом 
са адресом становања и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе/уверења о стеченом звању 
доктора медицине; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверена фотокопија 
важеће 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 венчаних (уколи-
ко је дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за микробиологију

Опис посла: ради са пацијентима на пријему и узимању 
материјала за микробиолошке прегледе; учествује у 

евиденцији примљеног материјала и издатих налаза; 
врши узорковање биолошког материјала, припрема 
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолош-
ка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и 
врши контролу исправности лабораторијске опреме; 
одржава културе микроорганизама; ради на биохемијс-
ким и другим анализаторима; изводи лабораторијске 
анализе биолошког материјала, у складу са номен-
клатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите и установама на више нивоа 
здравствене заштите; ради са потенцијално-инфектив-
ним биолошким материјалима; спроводи активности 
стручног усавршавања у области лабораторијске тех-
нике; у оквиру смена и дежурстава ради у свим ораг-
низационим јединицама на узимању, пријему и обради 
доспелог материјала и издавању резултата; учествује 
у раду комисија, радних група и других тела у складу 
са општим актима Института, по решењу директора; 
обавља и друге сродне послове који су у складу са 
стручном спремом и за које је стекао одређена знања и 
звања а по налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у 
трајању од четири године - смер лабораторијски тех-
ничар; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са личном и радном био-
графијом са адресом становања и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом 
звању лабораторијски техничар; оверену фотокопију 
уверења/потврде о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију важеће 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 венчаних (уколико је дошло до промене прези-
мена).

Службеник за јавне набавке
у Служби за правне и економско-

финансијске послове

Опис посла: припрема годишњи план јавних набавки, 
план набавки на које се закон не примењује и план 
контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема 
и контролише податке неопходне за спровођење јав-
них набавки и набавки на које се закон не примењује 
и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, 
проучава тржиште и предлаже мере за унапређење 
послова јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује; контролише акте донете у поступцима јав-
них набавки, сачињава извештај и води евиденцију о 
спроведеним контролама, према годишњем плану; 
учествује у поступцима јавних набавки као члан коми-
сије; прави план прећења и реализације извршења 
уговора и прати реализацију препорука о спроведеним 
контролама; припрема уговоре, извештаје и води еви-
денције из области свог рада; учествује у раду коми-
сија, радних група и других тела у складу са општим 
актима Института, по решењу директора; обавља 
и друге сродне послове који су у складу са стручном 
спремом и за које је стекао одређена знања и звања а 
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама организационих наука у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама организационих наука у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен испит за службеника за јавне набавке; знање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са личном и радном биографијом са адресом 
становања и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе/уверења о стеченом звању дипломира-
ног менаџера; оверену фотокопију уверења/потврде 
о положеном испиту за службеника за јавне набавке; 
фотокопију очитане личне карте; фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене 
презимена).

Организатор промотивних 
активности/продаје

у Служби за правне и економско-
финансијске послове

Трговина и услуге / Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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Опис посла: перманентно спроводи тржишно истра-
живање односно прикупља релевантне информације 
са тржишта (њдоступност на тржишту, асортиман, 
квалитет, цену); прикупља релевантне информације 
са тржишта у циљу повећања броја корисника услу-
га, анализира цене наших услуга и прати елементе 
који чине цену; учествује у изради планова и програ-
ма активности, припрема акције промовисања делат-
ности у одговарајућој области рада/продаје и стара се 
о њиховом спровођењу; предлаже контакте и прегово-
ре; предлаже визуелни идентитет у циљу електронске 
презентације акција из делокруга рада; успоставља 
стални систем комуникације са постојећим корисни-
цима ради прикупљања, обраде и анализе мишљења-
коисника о квалитету пружених услуга као и у циљу 
утврђивања степена задовољства корисника; предла-
же уговарање услуга промотивне активности / продају; 
спроводи мере на мотивисању јавности/продаје; прати 
портал јавних набавки и објављене позиве за учешће у 
поступцима јавних набавки које су од значаја за Инсти-
тут и о истим обавештава шефа Одсека; учествује у 
поступцима јавних набавки и у изради годишњег плана 
набавки у делу који се односи на планирање набавки 
потребних за рад Института;спроводи истраживање 
тржишта, тржишних партнера и других анализа; учест-
вује у раду комисија, радних група и других тела у скла-
ду са општим актима Института, по решењу директо-
ра; 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: високо образовање на основним академ-
ским студијама права по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама права у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао  високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; знање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са личном и радном биографијом са адресом 
становања и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе/уверења о стеченом звању дипломираног 
правника; фотокопију очитане личне карте; фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена).

Руководилац послова за односе са 
јавношћу и маркетинг

шеф Одсека за комерцијалне послове, 
у Служби за правне и економско-

финансијске послове

Опис посла: ради на унапређењу рада и организације 
Одсека; сачињава извештаје из делокруга свог рада и 
доставља их начелнику Службе и директору; планира, 
контролише, и извештава начелника Службе о раду 
Одсека; дужан је да прати и сачињава месечне, квар-
талне и годишњи извештаје о количини и вредности 
извршених услуга и исти доставља начелнику Служ-
бе и директору; предлаже мере и активности у циљу 
повећања броја и вредности услуга; контролише спро-
вођење тржишног истраживања односно прикупљања 
релевантних информација са тржишта; конципира, 
развија и формулише комуникациону стратегију и 
политику односа са трећим лицима; проверава садржај 
и ажурност података на интернет порталу; предлаже 
визуелни идентитет у циљу електронске презентације 
акција из делокруга рада; предлаже годишњи план 
услуга и прати извршење истог; организује промотивне 
активности услуга; предлаже решења о реализацији 
послова на тржишту; преиспитује реализацију угово-
ра са корисницима услуга; контролише стални систем 
комуникације Одсека са постојећим корисницима ради 
прикупљања, обраде и анализе мишљења корисника 
о квалитету пружених услуга у циљу утврђивања сте-
пена задовољства корисника; комуницира са потен-
цијалним корисницима у циљу представљања услуга; 
одговорно је лице за вођење и контролу евиденције 
присуства запослених у Одсеку; учествује у раду коми-
сија, радних група и других тела у складу са општим 
актима Института; по решењу директора обавља и 
друге сродне послове који су у складу са стручном 
спремом и за које је стекао одређена знања и звања а 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама економије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама економије у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; знање рада на рачунару; нај-
мање три године радног искуства; возачка дозвола Б 
категорије. 

Биолог/молекуларни биолог
у Центру за хигијену и хуману екологију

Опис посла: учествује у реализацији послова из про-
грамско-планског рада у области хигијене; обавља 
лабораторијске анализе у области хигијене; учествује 
у раду стручних мултидисциплинарних тимова; дефи-
нише адекватне лабораторијске-дијагностичке присту-
пе у односу на достављене индикације за тестирање; 
изводи, односно примењује дијагностичке процедуре 
и методе у пружању односно спровођењу здравстве-
не заштите; учествује у изради извештаја, елабората 
и студија; усавршава постојеће и уводи нове методе 
за генетичке анализе; врши испитивање биолошке 
исправности воде за пиће; обавља микроскопске пре-
гледе материјала; стара се о функционисању и исправ-
ности апарата; води рачуна о снабдевању материјалом 
потребним за рад; учествује у раду комисија, радних 
група и других тела у складу са општим актима Инсти-
тута, по решењу директора; обавља и друге сродне 
послове који су у складу са стручном спремом и за које 
је стекао одређена знања и звања а по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије) биологије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама биологије 
у трајању од најмање четири година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит. 

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за хигијену и хуману екологију

Опис посла: обавља послове узимања узорака свих 
медијума животне средине и сачињавања записника 
о истом; обавља послове припреме узорака, реагена-
са, подлога и опреме за микробиолошка, биохемијска 
и физичко-хемијска испитивања у организационим 
јединицама Центра/Института; обавља лабораторијске 
анализе из домена рада лабораторије; уноси и обрађује 
податке у електронском облику; спроводи принципе 
добре лабораторијске праксе и добре хигијенске прак-
се; обавља послове у складу са писменим овлашћењем 
које му изда непосредни руководилац а који су веза-
ни за систем менаџмента сагласно захтевима стан-
дарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; учествује у санитарном 
надзору заједно са инспекцијским службама; обавља 
узорковање биолошког материјала, припрема узорке, 
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и био-
хемијска испитивања; припрема, одржава и обавља 
контролу исправности лабораторијске опреме; ради на 
биохемијским и другим анализаторима; изводи лабо-
раторијске анализе биолошког материјала, у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите и установама на више 
нивоа здравствене заштите; спроводи активности 
стручног усавршавања у области лабораторијске тех-
нике; учествује у раду комисија, радних група и других 
тела у складу са општим актима Института, по решењу 
директора; обавља и друге сродне послове који су у 
складу са стручном спремом и за које је стекао одређе-
на знања и звања а по налогу непосредног руководио-
ца.

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у 
трајању од четири године - смер лабораторијски техни-
чар; стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б кате-
горије; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Посебни услови: рад на терену; повремена 
изложеност потенцијално штетним физичким и хемијс-
ким материјалима. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са личном и радном биографијом са адресом 
становања и контакт телефоном; оверена фотокопија 
дипломе/уверења о стеченом звању лабораторијски 

техничара; оверену фотокопију уверења/потврде о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће 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 венчаних (уколи-
ко је дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за микробиологију

Опис посла: врши узорковање биолошког материја-
ла, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за 
микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, 
одржава и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме; одржава културе микроорганизама; ради на 
биохемијским и другим анализаторима; изводи лабо-
раторијске анализе биолошког материјала, у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите и установама на више 
нивоа здравствене заштите; спроводи активности 
стручног усавршавања у области лабораторијске тех-
нике; стара се о апаратима и потрошном материјалу; 
учествује у евиденцији примљеног материјала и изда-
тих налаза као и у припреми и обради података за 
извештаје; ради са потенцијално-инфективним био-
лошким материјалима; у оквиру смена и дежурстава 
ради у свим организационим јединицама на узимању, 
пријему и обради доспелог материјала и издављњу 
резултата; по потреби ради са пацијентима на прије-
му 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 скла-
ду 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 тех-
ничар; стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б 
категорије; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са личном и радном биографијом са адресом 
становања и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе/уверења о стеченом звању лабораторијски 
техничара; оверену фотокопију уверења/потврде о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
важеће 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 венчаних (уколи-
ко је дошло до промене презимена).

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Центру за вирусологију

Опис посла: врши узорковање биолошког материја-
ла, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за 
микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, 
одржава и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме, одржава културе микроорганизама; ради на 
биохемијским и другим анализаторима; изводи лабо-
раторијске анализе биолошког материјала, у складу са 
номенклатуром услуга на примарном нивоу; спроводи 
активности стручног усавршавања у области лабора-
торијске технике. рад са потенцијално-инфективним 
биолошким материјалима; спроводи принципе добре 
лабораторијске праксе; стара се о евиденцији примље-
ног материјала, издатих налаза, припремању и сређи-
вању података за извештаје; обавештава главног лабо-
раторијског техничара о потребном материјалу за рад 
у лабораторији; по потреби пере, стерилише, сортира 
и пакује лабораторијски материјал (лабораторијско 
посуђе и апарате); по поптреби стара се о одржавању 
стерилних услова у лабораторији за молекуларну дијаг-
ностику и културу ћелија; по потреби рукује апаратима 
за стерилизацију-апаратима под притиском; помаже у 
одржавању и функционисању апарата за редестила-
цију и деминерализацију; учествује у раду комисија, 
радних група и других тела у складу са општим акти-
ма Института, по решењу директора; обавља и друге 
сродне послове који су у складу са стручном спремом и 
за које је стекао одређена знања и звања а по налогу 
непосредног руководиоца.

Медицина
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УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у 
трајању од четири године - смер лабораторијски тех-
ничар; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву са личном и радном био-
графијом са адресом становања и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе/уверења о стеченом 
звању лабораторијски техничар; оверену фотокопију 
уверења/потврде о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију важеће 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 венчаних (уколико је дошло до промене прези-
мена).

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од 
дана објављивања јавног огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са потребном документацијом предају се 
на писарницу (соба 53) Института за јавно здравље 
Војводине, Футошка 121, са назнаком „За јавни оглас“ 
или се шаљу путем поште. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ 
АЛЕРГИЈА
11080 Земун

тел. 065/3165-412, 064/130-3750

Лекар опште праксе
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, потребно радно 
искуство од 12 месеци. Канндидати се могу пријавити 
на број телефона: 065/3165-412, 064/130-3750.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Доктор медицине у хитној помоћи
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ са санитетским превозом, са 
скраћеним радним временом, на 

одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до 24 месеца

Опис посла: збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по 
потреби прати пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе; учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; утврђује време и узрок 
смрти; обавља амбулантне прегледе и збрињавање I, 
II, III реда хитности; спроводи теренски рад на јавним 
местима, саобраћајницама, у природи, приватним ста-
новима и др.; збрињава стања која угрожавају живот; 
прима и тријажира позиве по степену хитности, даје 
савете; обезбеђује јавне, спортске и културне мани-
фестације; реагује у ванредним ситуацијама; одређује 
начин лечења, упућује на хитну дијагностику, спец. 
консултативне прегледе и на болничко лечење; ради 
на апаратима - ЕКГ, дефибрилатор, кисеоник; обавља 
медикацију, предњу тампонаду носа, пласира назо-
гастричну сонду; збрињава ургентна психијатријска, 
неуролошка, педијатријска, интернистичка, хируршка, 
ортопедска и гинеколошка стања и збрињава поли-
трауматизоване пацијенте; обавља лекарску пратњу у 
институције вишег нивоа и при отпусту истих; учествује 
у раду Комисије за спровођење јавних набавки, имено-
ване решењем директора у складу са Законом о јав-
ним набавкама; обавља послове на које је овлашћен 
решењем или одлуком директора, а који су из делокру-
га рада службе у оквиру свог степена стручне спреме 
односно образовања, радне способности и занимања; 
одговара за свој рад начелнику службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-

дијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит, лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, крат-
ку биографију, фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних, фотокопију уверења о држављан-
ству, фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испит, фотокопију лиценце Лекарске коморе за 
самосталан рад или решење о упису у Лекарску комо-
ру, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине (потврде, уверења 
и сл.). Докази о испуњености услова за заснивање рад-
ног односа за напред наведено радно место подносе 
се у неовереним копијама. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети 
лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место доктора медицине, за рад у Служби за 
хитну медицинску помоћ са санитетским превозом“. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандидатима. За 
све информације можете се обратити на телефон: 
035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства, односно одсуства са рада ради 
неге детета, до истека 2 године од дана 
отпочињања породиљског одсуства, а 
најдуже до 13.12.2021. године, за рад 
у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи, санитетским 
превозом, кућним лечењем и негом 

(сменски рад)

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 
113/17), као и следеће посебне услове: стручна спре-
ма/образовање: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Кандидати уз пријаву на оглас под-
носе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа 
документа: диплому о завршеном факултету (меди-
цински факултет); уверење о положеном стручном 
испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне 
коморе / решење о упису у именик коморе; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; кратку биографију, са адресом, кон-
такт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Оглас је објављен и 
на интернет страници Министарства здравља Републи-
ке Србије (www.zdravlje.gov.rs). Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидат 
који заснује радни однос дужан је да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Пријаве се подносе лично, у 
просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стацио-
наром или поштом на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Специјални педагог
за рад у Одељењу развојног 

саветовалишта у Служби за здравствену 
заштиту предшколске деце ДЗ 

Крагујевац, на одређено време ради 
замене привремено одсутне раднице 
до њеног повратка са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају следеће посебне услове: високо образо-
вање - завршен филозофски факултет - смер педаго-
гија; на студијама другог степена (мастер академске 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригина-
лу или оверене копије не старије од 6 месеци, и то: 
пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем теле-
фона; диплому о стеченом образовању одговарајућег 
профила; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); уверење о држављанству РС; 
фотокопију личне карте или очитану личну карту; при-
ликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огла-
са биће позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и на интернет пре-
зентацији Министарства здравља Републике Србије 
и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. По завршетку огласа предата документа се неће 
враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/323-087. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на горена-
ведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА 

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

Гинеколошко-акушерска сестра - 
техничар 

за рад у Гинеколошко-акушерској 
служби ОЈ ОБ Сурдулица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа, гинеколошко-акушерког смера, поло-
жен стручни испит, лиценца. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској 
школи, гинеколошко-акушерског смера, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених / венчаних за особе које су 
промениле презиме, извод из евиденције незапосле-
них, лиценца, лекарско уверење.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби биохемијске 
лабораторије

Медицина
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа, лабораторијски техничар, положен 
стручни испит, лиценца. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној медицинској 
школи, лабораторијског смера, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених / венчаних за особе које су про-
мениле презиме, извод из евиденције незапослених, 
лекарско уверење.

Мајстор одржавања - ложач
УСЛОВИ: средње образовање или III степен одгова-
рајуће струке, положен стручни испит за рад са судо-
вима под притиском. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе, уверење о стручној оспособље-
ности, извод из матичне књиге рођених / венчаних за 
особе које су промениле презиме, извод из евиденције 
незапослених, лекарско уверење.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Избор између кандидата 
који испуњавају услове огласа извршиће се на осно-
ву члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 11.12.2019. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

Одељење анестезиологије са 
реаниматологијом, на одређено време 
по основу замене, до повратка радника 

са боловања (медицинска сестра - 
техничар у ОП блоку обавља послове 

анестетичара)

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези нивоа 3

Одсек неонаталне интензивне неге 
и терапије, на одређено време по 

основу замене, до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
- педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно образовање или 
способљеност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине са 

медицином рада и кућним лечењем ОЈ 
Дом здравља, на одређено време ради 
замене доктора, изабраних лекара, до 
њиховог повратка са специјализације

2 извршиоца

УСЛОВИ: I 1) Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора да испуњава и услове у погле-
ду стручне спреме/образовања: завршено високо 
образовање на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање 5 година, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. 
2) Додатна знања (испити), радно искуство: стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. II Заинтересовани кандидати уз 
захтев подносе: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад; потврду да се лице налази на 
евиденцији незапослених лица код Националне служ-
бе за запошљавање; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда); уверење да 
нису осуђивани за кривична дела која их чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске станице). III При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. IV Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 (три-
десет) дана од дана истека рока за пријаву. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повпаћај конкур-
сне докуменатације. V Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Здравствени центар Кладово, 
Дунавска 1-3, 19320 Кладово, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове...“. VII Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Струковни радиолошки техничар
на одређено време до повратка одсутне 

раднице са породиљског одсуства 

УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа, смер 
струковни радиолошки техничар, положен струч-
ни испит. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву 
се подносе оверене фотокопије дипломе о завршеној 
високој медицинској школи - смер струковни ради-
олошки техничар, уверење о завршеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и потврда да се против лица не води 
судски поступак и да није осуђивано. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затвореним 
ковертама, на наведену адресу, са назнаком: „За оглас 
- струковни радиолошки техничар“. Рок за пријаву 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
јавног огласа у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

Доктор медицине - изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке - 
медицински факултет: на интегрисаним академским 
студијам, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, положен стручни испит, лиценца или 
решење о упису у комору, најмање годину дана радног 
искуства на пословима доктора медицине.

ОСТАЛО: Уз кратку биографију/пријаву кандидати тре-
ба да доставе: доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о завршеном медицинском факултету), 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, оверена фотокопија лиценце или решење о 
упису у комору, фотокопија извода из матичне књиге 
рођених или венчаних уколико је дошло до промене 
презимена, уверење о држављанству, уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 
месеци), уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда, не старије од 6 месе-
ци), доказ о радном искуству (потврда о радном стажу 
у струци). Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду (не старије од 6 месеци). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, у Служби за послове 
менаџмента, правне, економско-
финансијске, административне, 
техничке послове и сл. послове, 

Одељење за јавне набавке, техничке 
послове и одржавање

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати морају испунити следеће посебне 
услове: основно образовање (завршена основна шко-
ла). Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе 
доказе о испуњености услова, и то: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, сведочан-
ство о завршеној основној школи, доказ о промени 
презимена, уколико је кандидат променио презиме. 
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају 
се непосредном предајом или путем поште, Заводу за 
јавно здравље Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 
31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да, пре 
закључивања уговора о раду, достави тражене доказе 
о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној 
копији, као и доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за жене

Опис посла: превенира, дијагностификује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје, 
коришћењем специјализованих метода и техника кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску документацију, 
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединаца и породице, ради на утврђивању 
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, пра-
ти здравствено стање становништва на свом подручју 
и осигурава податке за потребу здравствене статис-
тике, утврђује ризике по здравље, предлаже и спро-
води мере за њихово отклањање, спроводи здрав-
ствено-васпитне активности; ради у превентивним 
саветовалиштима, организује и спроводи прописане 
превентивне циљане и скрининг прегледе, учествује у 
посебним програмима, вакцинација, мера у току епи-
демија и слично, обавља специјалистичке прегледе 
и упућује на даљу дијагностику и лечење, прописује 
лекове и медицинска средства, даје оцену о здрав-
ственом стању и упућује на оцену радне способности, 
учествује у унапређењу здравствене заштите. За свој 
рад одговара начелнику службе.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године и завршена 
специјализација из гинекологије, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника или 
основним студијама у трајању од најмање 5 година 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године и завршена специјализација из 
гинекологије, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: кратку биографију, 
диплому о завршеном медицинском факултету, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, решење о лиценци издато од 
надлежне Лекарске коморе. Пријаве се достављају у 
затвореним ковертама, на адресу: Дом здравља Мла-
деновац, Краљице Марије 15, са назнаком „Пријава 
на конкурс - не отварати“, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
011/8241-508, Гордана Прокић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Доктор медицине
на одређено време, до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Кандидати морају предати: кратку 
биографију (CV), молбу, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце; 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању (доказивање за радно искуство потврдом).

Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, до 
повратка запослене са боловања преко 

30 дана и породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању. 
Кандидати морају предати: кратку биографију (CV), 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце; 6 
месеци радног искуства у наведеном звању (докази-
вање за радно искуство потврдом). 

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

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине - изабрани лекар 
за одрасле

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 
6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном 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 назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а 
изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Београд, Немањина 30

Доктор медицине - специјалиста
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен, доктор медицине специјалиста, 
све области; положен специјалистички испит, важећа 
лиценца лекарске коморе; радно искуство најмање 3 
године након положеног специјалистичког испита. 
Трајање конкурса: 29.02.2020. Пријаве за запослење 
на мејл-адресу: radniodnosi.bg@rfzo.rs и достављање 
радних биографија.

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

тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у складу са 
прописима и планом рада службе, врши дијагности-
ку и благовремено лечење пацијената, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу 
здравствену установу према медицинским индика-
цијама, односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, 
прописује лекове и медицинска средства, спроводи 
здравствену заштиту из области менталног здравља 
у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања на специја-
листичко консултативни преглед, прописивање пре-
поручене терапије и упућивање на виши ниво здрав-
ствене заштите, у поступку остваривања здравствене 
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора 
медицине специјалисте одговарајуће гране медицине 
упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну 
медицинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, 
даје оцену радне способности и упућује на лекарску и 
инвалидску комисију, ради у комисијама и на посеб-
ним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско 
уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда, у стручном 
раду је самосталан и одговоран за координаторни рад 
у својој јединици, прати и предлаже измене у проце-
дуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, 
обавља и друге послове из делокруга своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења 
о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 
психијатар или неуропсихијатар

пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши психијатријску експорацију и обра-
ду пацијента, примењује савремене методе дијагно-
стике и терапије у збрињавању психијатријсих стања, 
предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају 
о здравстеном стању пацијента, обавља индивидуални 
психотерапијски третман, води медицинску докумен-
тацију о свом раду, учествује у раду струног тима на 
нивоу одељења, сарађује са здравственим и другим 
установама у решавању психијатријских проблема, 
фактурише здравствене услуге које пружа, обавља и 
све друге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руковоиоца и начелника службе коме је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализација из 
неуропсихијатрије или психијатрије; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из неуропси-
хијатрије или психијатрије; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном специја-
листичком испиту, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у Комору и фотокопију држављанства. Достави-
ти неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима.

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

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва, хитну 
медицинску помоћ у Дому здравља 

Мионица

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; положен стручни испит; поседовање 
лиценце за рад. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оригинал или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту; решење о лиценци издато од Лекар-
ске коморе Србије. Пријаве на оглас доставити на горе 
наведену адресу са назнаком „За оглас - не отварати” 
или директно у рачуноводствену службу Дома здравља 
Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. О 

Медицина 

Посао се не чека, посао се тражи
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потреби спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему одлу-
чиће директор. Одлука о избору кандидата донеће се у 
року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и 
иста ће бити објављена на веб-страници Дома здравља 
Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
за потребе Службе за унутрашње 

болести, Одсек опште кардиологије, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

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

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за клиничко-
биохемијску дијагностику, на одређено 
време до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

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

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потебе Одељења за радиолошку 
дијагностику, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

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

детета

УСЛОВИ: високо образовање на струковним студијама 
првог степена (струковне/академске), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, струковни медицински радиолог или на 
основним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; виши радиолошки техничар; 
положен стручни испит за струковног медицинског 
радиолога/вишег радиолошког техничара. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом 
са контакт подацима; фотокопију дипломе о завр-
шеној високој/вишој школи одговарајућег профила: 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за 

струковног медицинског радиолога/вишег радиолош-
ког техничара; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар у 
гинекологији и акушерству

за рад у Пријемно тријажном одељењу 
са специјалистичком амбулантом 

службе за гинекологију и акушерство у 
Служби за гинекологију и акушерство 

са неонатолгијом Опште болнице 
Крушевац, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или гине-
колошко акушерског смера, IV степен, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку хепатбилијарне 
хирургије у Служби за хирургију 

Опште болнице Крушевац, ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

неплаћеном одсуству 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 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 
Опште болнице Крушевац

на 3 месеца због повећаног обима посла 

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

4. Техничар одржавања одеће
за рад у Одељењу за третман 

медицинског отпада и вешерај у Служби 
за техничке, помоћне и друге послове 

Опште болнице Крушевац
на 3 месеца због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: За рад-
на места бр.1-3: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме), овере-
ну фотокопију Лиценце издате од надлежног органа. 
За радно место бр.4: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, фотоко-
пију 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). Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави наведена документа 

у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком „За оглас“, са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица
на одређено време због повећаног 

обима посла, у трајању од 6 месеци, 
за рад на пословима спремачице у 
просторијама у којима се пружају 

здравстве услуге, у Одсеку за 
одржавање хигијене објеката и опреме 

Дома здравља Крушевац 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: основно образовање. Заинтересовани кандидати 
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о основном образовању; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас а ради пружања додатних подата-
ка, који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује 
директор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидати, пре заснивања радног 
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснивају радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведну адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
за пријем у радни однос на одређено 

време, ради замене привремено одсутне 
запослене до њеног повратка на рад, за 
рад на пословима доктора медицине - 
изабраног лекара у Амбуланти Велики 
Шиљеговац, Службе опште медицине, 

Дома здравља Крушевац

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

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у Комору; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује 
директор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документацијом доставити на наведену адресу.

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/8241-100

Интернет оператер
на одређено време 

УСЛОВИ: средња стручна спрема и знање рада на рачу-
нару. Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и имејл адре-
сом, уверење о завршеној средњој школи, уверење 
да лице није осуђивано, уверење да против лица није 
покренут кривични поступак, нити покренута истрага. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се 
у затвореним ковертама на адресу: Институт за реха-
билитацију, Београд, Сокобањска 17, правна служба, 
са назнаком „Пријава за конкурс“, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише (интернет оператер). 
Пријаве морају да буду примљене у Институту за реха-
билитацију најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање, и то најкасније до 24.01.2020, као 
последњег дана рока за подношење пријава до 14 
часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду 
примљене у Институту за рехабилитацију после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као 
неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиља-
оцу, са назнаком датума и сата када су примљене у 
Институту за рехабилитацију.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
859, дана 11.12.2019. поништава се у целости 
за радно место: медицински техничар општег сме-
ра (IV степен стручне спреме) ради попуне радног 
места медицинског техничара за потребе Клинике за 
психијатрију, на одређено време до повратка запосле-
ног са дужег одсуства и пробним радом у трајању од 3 
(три) месеца. Како је услед грешке у евиденцији кон-
курс расписан ради замене запосленог који је у радном 
односу на одређено време, одлука о избору кандида-
та се поништава с обзиром да се замене привремено 
одсутних запослених на одређено време не могу уго-
варати. Поука о правном леку: кандидати који су неза-
довољни овом Одлуком могу поднети тужбу Основном 
суду у Крагујевцу ради заштите својих права у року од 
60 (шездесет) дана од дана објављивања исте.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
тел. 016/245-219

Финансијко-рачуноводствени 
аналитичар

у Одељењу за економско-финансијске и 
рачуноводствене послове 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће услове: високо 
образовање на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару 
(основни ниво Word, Excel, веб претраживачи); нај-
мање три године радног искуства у струци. Опис посло-
ва: према Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЗЗЈЗ Лесковац. 

ОСТАЛО: Као доказ 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 кандидата; 
фотокопију личне карте; оверену фотокопију Изво-
да из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 

промене презимена); оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да се против кандидат не води кри-
вични 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; фотокопију радне књи-
жице - уколико је кандидат поседује; доказ о радном 
искуству (уговор о раду). Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Оглас ће бити објављен 
на огласној табли и интернет презентацији Завода за 
јавно здравље Лесковац, код Националне службе за 
запошљавање у публикацији “Послови” и интернет 
страници Министарства здравља. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање у публика-
цији “Послови”. Пријаве на оглас доставити у затво-
реној коверти техничком секретару Завода за јавно 
здравље Лесковац или поштом на адресу: Завод за јав-
но здравље Лесковац, Максима Ковачевића 11, 16000 
Лесковац, са назнаком “Пријава на оглас” и назнаком 
радног места за које се конкурише. Кандидати који не 
буду изабрани биће обавештени у складу са законом. 
Приложена конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у 
радни однос на неодређено време пре закључења уго-
вора о раду биће дужан да достави лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Кандидати морају предати: кратку био-
графију (CV); молбу; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце; 

2. Виши радни терапеут
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

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

3. Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама 
првог степена (основне струковне / академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године; стручни испит; лиценца. Кандидати морају 
предати: кратку биографију (CV); молбу; оверену фото-
копију дипломе о завршеном високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце. 

4. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију 

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању. 
Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); 
молбу; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце. 

5. Референт за правне, кадровске и 
административне послове 

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачуна-
ру. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); 
молбу; оверену фотокопију сведочанстава о заврше-
ном средњем образовању. 

6. Сервирка
у посебним условима рада

3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу ове уредбе. Кандидати морају 
предати: кратку биографију (CV); молбу; оверену 
фотокопију сведочанстава о завршеном образовању. 

7. Спремач/спремачица
просторија у болничким установама 

специјализованим за психијатрију и на 
психијатријским одељењима 

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају пре-
дати: кратку биографију (CV); молбу; оверену фото-
копију сведочанстава о завршеном основном образо-
вању. 

8. Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају пре-
дати: кратку биографију (CV); молбу; оверену фото-
копију сведочанстава о завршеном основном образо-
вању.

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

тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
на одређено време 12 месеци, уз 

могућност запослења на неодређено 
време

13 извршилаца (Бачка Паланка, Бечеј, 
Кикинда, Зрењанин, Пожаревац, 

Смедеревска Паланка, Апатин, Вршац, 
Ваљево, Јагодина, Бајина Башта, Ниш, 

Шид)

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

УСЛОВИ: дефектолог, VII степен стручне спреме; рад 
на рачунару - MS Office пакет (основни ниво). Дужина 

Медицина 
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радног времена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се 
јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт: 
Слободан Трбољевац.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; држављанство Републике Србије. Заин-
тересовани кандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом; копију 
личне карте; уврење о држављанству (не старије од 6 
месеци); оверену копију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном као и документа којима 
се доказује испуњеност услова огласа (оверене фото-
копије), достављају се на горе наведену адресу. Рок за 
подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Поништава се део огласа под тачком 2. за рад-
на места: спремчица/спремач - 3 извршиоца, на 
одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног 
обима посла, објављен у публикацији „Послови“ од 
04.12.2019. Оглас се мења у делу текста и уместо: 3 
извршиоца, треба да стоји: 2 извршиоца.

АПОТЕКА „ВРШАЦ“
Абрашевићева 32, Вршац

тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен, без 
обзира на радно искуство; лиценца за фармацеута, 
стручни испит. Рок трајања конкурса: до попуне. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на горе назна-
чени телефон, особа за контакт Радмила Цветићанин.

         Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел./факс: 013/861-025

Дипломирани правник - стручни 
радник на управно-правним 

пословима
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да има општу 
здравствену способност; да има завршене основне 
струковне студије, основне академске студије и студије 
другог степена у области правних наука; радно иску-
ство на наведеним пословима најмање 3 месеца (иску-
ство у систему социјалне заштите).

Стручни радник на пословима 
социјалног рада

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да има општу 
здравствену способност; да има завршен факултет: 
политичке науке (социјални рад и социјална политика), 

психологија, педагогија, специјална педагогија; радно 
искуство од годину дана на предвиђеним пословима у 
систему социјалне заштите.

ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом и 
доказима о испуњености услова доставити у року од 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на горенаведену адресу.

ДОМ „МИЉАКОВАЧКИ 
ВИНОГРАДИ“

11090 Београд, Миљаковачки виногради 19
тел. 060/0295-995

e-mail: mbbojana@gmail.com

Медицинска сестра техничар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Неговатељ - болничар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

ОСТАЛО: пробни рад 1 месец. Рад у сменама, рад ноћу, 
обезбеђена исхрана.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Дипломирани правник
Опис послова: решава у првостепеном поступку о 
правима грађана из области социјалне и породич-
но-правне заштите у појединачним управним ствари-
ма; примењује управно-процесна правила у вођењу 
поступка, као и појединачна управна акта у ствари-
ма чије је решавање законом поверено установама 
социјалне заштите; обавља послове инфромисања, 
правног саветовања, учешће у процени, планирању 
и реализацији услуга и мера у сарадњи са запосле-
ним на стручним пословима у социјалној заштити; 
припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже 
жалбе у споровима пред судовима и органима и дру-
гим организацијама; доставља одговоре првостепеног 
органа на жалбе; израђује нацрте одлука и уговора; 
пружа подршку пружаоцима услуга у остваривању 
њихових права; сачињава план рада и извештај о 
раду и доставља га на увид директору; по потреби 
додатне заштите корисника учествује у раду и даје 
информације стручном колегијуму службе; одговара 
на ажурност поступања, поштовања закона, пошто-
вање рокова утврђених законом; примењује управно 
процесна правила у вођењу поступка; доноси одлуке 
у управним стварима чије је решавање поверено Цен-
тру; врши правне послове у вези покретања судских 
и других поступака из делокруга свог рада; обавља 
послове вођења евиденције о корисницима; обез-
беђује консултантску правну подршку водитељу слу-
чаја и даје стручно мишљење о заштити корисника; 
учествује у процени, планирању и реализацији услуга 
и мера социјалне заштите у сарадњи са осталим струч-
ним радницима; упознаје странку са свим значајним 
елементима поступка, односно правима и обавезама; 
спроводи посебан испитни поступаккада је то потреб-
но ради утврђивања одлучних чињеница и околности 
које су од значаја за остваривање права или правних 
интереса корсника - странака у поступку; у спровођењу 
посебног испитног поступка одређује све радње које 
се у поступку требају извршити, закључком одређује 
њихово извршење, одређује редослед и рокове у који-
ма ће поједине радње извршити, одређује усмену рас-
праву, саслушава странке, одлучује који ће се доказати 
извести и одлучује о свим предлозима поднесеним у 
поступку; омогућава странци да учествује у посебном 
испитном поступку; обавештава странке о могућности-
ма посебне заштите, уколико странка сматра да су јој 
у спроведеном поступку повређени права и интереси; 

пружа правну помоћ странци током целог поступка; 
у законом одређеним случајевима спроводи скраће-
ни поступак; спроводи коначна и извршна решења 
Центра; у поступку ревизије остварених права доноси 
управни акт у складу са прибављеним доказима;прати 
реализацију извршених решења и сарађује са исплат-
ном службом; обезбеђује поверљивост података; 
стручно се усавршава; за свој рад одговара непосредно 
директору Центра; ради и друге истоврсне послове по 
налогу директора или ако то затхтева потреба Центра 
или повећан обим посла.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 1 
година радног искуства, положен стручни испит, знање 
рада на рачунару. Потребна документација: оригинал 
или оверена фотокопија уверња о држављанству, ори-
гинал или оверена фотокопија извода из МКР, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе), доказ о радном искуству - најмање једна 
година радног искуства у струци, уверење да канди-
дат није осуђиван, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак, односно да није поднет 
захтев за спровођење истраге, лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Рок за подношење 
пријаве са доказима о испуњености услова за рад на 
наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу 
у року од 10 дана од дана објављивања огласа. Адре-
са на коју се подноси пријава на конкурс: Центар за 
социјални рад Гаџин Хан, Милоша Обилића бб. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележеника, односно у општини или суду, биће 
одбачене.

                        Индустрија и грађевинарство

„ЕНТЕРСТИЛ“ - ПРОИЗВОДЊА 
НАМЕШТАЈА

11090 Београд, Патријарха Димитрија 40б
тел. 064/162-6307

Шивач - шнајдер
производња тапацираног намештаја

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Рад у сменама, радно време дуже од пуног - 
48 сати недељно. Јављање кандидата на телефон: 
064/162-6307, упућивање кандидата пема договореном 
термину на адресу: Патријарха Димитрија 40б, од 8 до 
16 часова, слање пријаве за запослење на горенаведе-
ну адресу поштом.

„ФОРКОМ“ ДОО
11000 Београд, Кнеза Милоша 43/3/105

Директор оперативних послова
локација: Горње Сухотно, општина 

Алексинац

Опис посла: Спроводи стратегију компаније, посту-
па по налозима власника и њима директно одговара, 
контролише и одобрава радне налоге координато-
ра, недељне планове рада и извештаје о раду, блис-
ко сарађује са координатором биогасног постројења 
ради оптимизације свих процеса у компанији, врши 
набавку репроматерија, резервних делова и потреб-
них супстрата за рад биогасног постројења, израђује 
квартални план коришћења и набавке улазних сиро-
вина, извршава и контролише обавезе према држав-
ним органима, надлежним јавним предузећима (ЕПС 
и др.), планира и организује приоритетне пројекте за 
постројење, води целокупну комуникацију са локал-
ним органима (Општина Алексинац, МУП, Ватрогасна 
служба, итд.), прави и контролише излазне и улазне 
фактуре, координише рад са екстерним књиговођом 
и припрема документацију која је неопходна за књи-
говодство, врши контролу стања у магацину и нафтне 
станице, врши контролу фактура, књижних одобрења 
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и других отворених ставки, уговара услове плаћања 
са добављачима, ради и друге послове од интереса за 
компанију по налогу власника.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговорност, 
тачност и прецизност у раду, вештине планирања, 
процењивања и прилагођавања, пожељно 3 годи-
не радног искуства на истим или сличним пословима, 
пожељно познавање процеса у пољопривреди, иску-
ство у постављању циљева и управљању учинцима, 
напредно знање Excel и Word програма, као и програ-
ма за слање мејлова, способност стратешког и проак-
тивног размишљања и поступања, изражене вештине 
комуникације, сарадње са интерним и екстерним парт-
нерима, способност рационалног реаговања у хитним 
ситуацијама, возачка дозвола Б категорије. Рок за кон-
курисање: 19.01.2020. Биографију послати на имејл: 
milica.forkom@yahoo.com. Кандидати који су ушли у 
ужи избор биће обавештени о томе до 23. јануара 2020. 
године путем мејла. Разговор са изабраним кандидати-
ма одржаће се на постројењу, у месту Горње Сухотно, 
у суботу, 25. јануара 2020. године. Планирани почетак 
рада је 1-15. фебруар 2020. године. Ангажовање је на 
неодређени период, са пробним радом од три месеца.

MHS TEAM AT DOO
Чачак, Вранићи, Пут кроз село 41

e-mail: igor.nidzovic@mhs.rs
тел. 032/515-50-86

Радник за послове пријема и 
отпреме хидрауличних уређаја

УСЛОВИ: послодавац има потребу за ангажовањем 
једног радника за послове пријема и отпреме хидра-
уличних уређаја. Рад је распоређен у две смене у 
трајању од 40 часова недељно. Услов је да кандидати 
имају завршену средњу школу и познају рад на рачуна-
ру. Тражени извршилац се прима на одређено време 
уз предвиђени пробни рад у трајању од три месеца. 
Запослени има право на обезбеђену бесплатну исхра-
ну. Заинтересовани кандидати шаљу своју биографију 
на e-mail: igor.nidzovic@mhs.rs, достављају лично на 
адресу послодавца или се јављају на контакт телефон 
032/515-50-86. Особа за контакт Игор Ниџовић. Сви 
изрази, појмови, придеви и глаголи у огласима који су 
употребљени у мушком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола и обрнуто (осим уко-
лико специфичним захтевима посла није другачије 
прописано).

„ПАПИР СЕРВИС ФХБ“ ДОО
11260 Умка, 13. октобра 1

тел. 066/883-4005

Возач виљушкара за обављање 
утовара, истовара и уноса сировина 

на потрошњу 
за рад у Крушевцу

УСЛОВИ: потребно је да кандидат поседује минимум III 
степен стручне спреме, возачку дозволу Б категорије 
и сертификат за управљање виљушкаром. Пожељно 
је радно искуство на истим или сличним пословима. 
Послодавац нуди рад у динамичном и захтевном окру-
жењу, са приликама за лични развој и напредовање. 
Заинтересовани кандидати могу се јавити на број: 
066/8834-005.

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/9421-117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
на одређено време (30 месеци) за рад у 

Суботици
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом зани-

мању. Посебна знања и вештине: неопходно елемен-
тарно познавање техничких цртежа, пожељно знање 
рада са бренером или грејање - исправљање лимо-
ва. Остали услови рада: обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана, дужина радног времена 10 сати дневно, 
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
особа за контакт: Радосав Николић.

CO2 заваривач
за рад у Суботици, на одређено време 

(30 месеци)
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом зани-
мању. Остали услови рада: обезбеђен превоз, смештај 
и исхрана, дужина радног времена 10 сати дневно, 
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца, 
особа за контакт: Радосав Николић.

„ХИЛЗНА РЕМОНТ“ НИШ
18000 Ниш, Чамурлија 23, Ниш - Црвени крст

Помоћни радник за одржавање у 
радионици

УСЛОВИ: Пожељно је минимално познавање из области 
металске струке. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве послодавцу на контакт телефон: 063/455-233 или 
да пошаљу биографију на мејл: hilznaremont@yahoo.
com или се јаве лично на адресу послодавца.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор наставника:

1) Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Фотографија
на период од пет година

2) Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Примењено сликарство
на период од пет година

3) Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Текстил
на период од пет година

4) Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Индустријски 

дизајн ентеријера и намештаја
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања наставника и 
сарадника на универзитету донете од старане Нацио-
налног савет за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факултета при-
мењених уметности у Београду. Учесници конкурса 
подносе: 1. пријаву на конкурс у три штампана пример-
ка, 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе 
у једном примерку, 3. уверење надлежног органа да 
правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској устано-
ви (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), 4. 
радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта 
Факултета) у три штампана примерка, 5. електронску 
форму обрасца 2 на једном CD-у, 6. пет до 10 ориги-
налних радова и пројеката достављених у електронској 
форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област Фотогра-
фија, за ужу уметничку област Примењено сликарство 
(Сликарске технике 1, 2 и 3), за ужу уметничку област 
Текстил (Таписерија, Таписерија 1 и Таписерија 2), за 
ужу уметничку област Индустријски дизајн, 7. потписа-
ни списак приложене документације и радова прило-
жених у електронској форми у три примерка.

Образац 2 и Минимални услови за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-техно-
лошких наука на Факултету примењених уметности у 
Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 
27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 
од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са 
сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Документација и радови подносе се Правној 
служби Факултета примењених уметности у Београду, 
Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додат-
не информације тел. 060/520-7721.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

Индустрија и грађевинарство / 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 здравствену спо-

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

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

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.
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УСЛОВИ: услови су прописани одредбама Закона о 
високом образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом 
Универзитета у Београду, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Бео-
граду којом се уређује поступак и оцена приступног 
предавања високошколске установе и општима акти-
ма Универзитета у Београду - Економског факултета 
којима се уређују услови и поступак за стицање звања 
наставника и поступак и оцена приступног предавања. 
Посебан услов за кандидате је научно-истраживач-
ка и наставничка оријентација кандидата у области 
Основа пословних финансија и Пословних финансија. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија 
уверења о држављанству, достављају се на наведену 
адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

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

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област Андрагогија

Редовни професор за ужу научну 
област Класичне науке

предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Античка 

књижевност

Ванредни професор за ужу научну 
област Социологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Андрагогија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Савремена 

филозофија 19, 20. и 21. века

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Филозофија 
науке

Доцент за ужу научну област Општа 
педагогија са методологијом и 

историја педагогије
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Школска педагогија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година

Доцента за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од пет година, 
предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Грчка 

лингвистика

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
способност за наставни рад. Поред општих услова 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и осталу пратећу документацију), доставити на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
11000 Београд, Булевар војводе Путника 7

тел. 064/456-4567

Референт информатичке подшке
за 40% радног времена

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме информа-
тичке струке са одговарајућим референцама; радно 
искуство минимално 6 месеци из области рачунарских 
мрежа, интернет техологија, познавање CMS систе-
ма, WordPress, HTML, CSS, cPanel; одговорна особа са 
добрим комуникационим и организационим способ-
ностима. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
радну биографију (CV), фотокопију или очитану лич-
ну карту, фотокопије диплома. Све пријаве са пра-
тећом документацијом доставити најкасније у року од 
10 календарских дана, на наведену адресу школе. За 
додатне информације контактирати проф. др Зорана 
Јовановића, в.д. директора, на број телефона: 064/456-
4567.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације, предмет Теорија и 

методика атлетике

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Науке физичког васпитања, спорта 
и рекреације, предмет Теорија и 

методика скијања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено висо-
ко образовање на студијама трећег степена (доктор-
ске академске студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005 године, односно 
стечен научни назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Кандидати треба да имају способност за наставни рад, 
да имају објављен већи број научних радова, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју научно-на-
ставног подмлатка, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама, у 
складу са прописима којима је уређена област висо-
ког образовања. Кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образо-
вању, Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету 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 сарадника факултета.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, 
биографија, списак објављених научних радова, ори-
гинал радови, фотокопије диплома о завршеним прет-
ходним степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, потписана изјава о изворности (пре-
узети са сајта Универзитета у Београду, http://www.

bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici /nastavnici 
/obrazac 5). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Бео-
град, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језици, за 

наставни предмет Енглески језик II
УСЛОВИ: филолошки факултет - група за енглески, 
VII/1 степен стручне спреме. Остали услови утврђени 
су одговарајућим одредбама Закона о високом образо-
вању (“Службени гласникРС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018) и Статутом Факултета безбедности. Уз 
пријаву кандидати подносе: биографију, оверену фото-
копију дипломе, списак научних радова, као и радове. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универ-
зитету у Београду - Факултету безбедности, Господара 
Вучића 50, лично или путем поште, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“СУНЦЕ”

11000 Београд, Булевар ослобођења 401б
тел. 064/2013-743

Хигијеничарка
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
skolica.sunce@gmail.com или да се јаве на контакт теле-
фоне: 064/201-37-43, 064/684-01-01 и 011/36-74-086. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11260 Умка, Милије Станојловића 10

Наставник српског језика и 
књижевности

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

67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони и 10/2019) и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018, 11/2019), и то да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 3115.01.2020. |  Број 864 |   

ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство 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 фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије 
од шест месеци); уверење из основног и вишег суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
за кривична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне 
документације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима од 8.00 
до 14.00 часова, лично или путем телефона: 011/8025-
802.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 

ужу научну област Пестициди
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
научне области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Технолошка 
микробиологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
научне области за коју се бира и који показује смисао 
за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 

област Технологија анималних 
производа

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави  
за ужу научну област Одгајивање 
и репродукција домаћих и гајених 

животиња
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања 
радног односа наставника и начину и поступку избора 
у звања и заснивања радног односа сарадника и Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса: биографија, 
списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о уписаним докторским студијама, уве-
рење о уписаним мастер академским или специјалис-
тичким студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом (документа у оригина-
лу или овереном препису и не старија од 6 месеци), 
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен 15 дана.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА 
ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Здравствена нега

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистеријум дефектолошких наука или мул-
тидисциплинарних наука или специјализација академ-
ских студија из медицинског поља (са претходно стече-
ном дипломом струковна медицинска сестра), најмање 
један научни, односно стручни рад објављен у међуна-
родним или домаћим научним или стручним часописи-
ма или зборницима са научних или стручних скупова, 
са рецензијама у последњих пет година и искуство у 
настави од пет година у високом образовању.

ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Академије и 
Правилником о систематизацији радних места. Пријаву 
кандидата са прилозима (биографија са неопходним 
подацима за писање извештаја, извод из матичне 
књиге рођених, оверене фотокопије дипломе, списак 
радова и други прилози којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса), у року од пет дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ доставити на 
адресу Академије струковних студија Београд, Одсек 
Висока здравствена школа, Цара Душана 254, Земун. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Друштвена географија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18 и 
67/19), Статутом Географског факултета, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о изменама 
и допунама Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о измени и допуни Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак научних радова, радови, 
оверене копије диплома о завршеним претходним сте-
пенима студија и оверена копија дипломе о стеченом 
научном називу доктора наука из научне области за 
коју се бира) достављају се у писаној и електронској 
форми (CD, USB) на наведену адресу Универзитета, 
канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну 
област Геофизика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област. Остали 
услови утврђени су одредбама члана 74 став 8 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон) и одредбама члана 1, 6 и 24 Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Радни однос засни-
ва се са пуним радним временом, на одређено време 
од пет година.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, доказ о објављеном уџбенику или монографији, 
изјава о изворности, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству) доставити на адресу: Рудар-
ско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 
107, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОШ ,,ЈОВАН ПОПОВИЋ”
11000 Београд, Маријане Грегоран 62

тел. 011/2783-305

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена до истека мандата директора)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године, према 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005; да испуњава услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - 
Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно 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 кон-
курс са основним биографским подацима (својеручно 
потписану), одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 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 дипло-
мирању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва (не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
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 неблаговремене пријаве. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не ста-
рије од шест месеци. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”.

ППУ „ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦЕ“
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 062/474-104

Логопед
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог-лого-
пед. Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистентa за 
ужу научну област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18-аутен-
тично тумачење) и чланом 84 Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18), Стату-
том Универзитета у Београду - Архитектонског факул-
тета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и Правилником о 
условима, начину и поступку за избор и заснивање рад-
ног односа сарадника Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 
120/18). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије дипло-
ма и оверена копија уверења о држављанству, подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам 

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Технологија грађења, 

инсталације и маенаџмент
на Департману за архитектонске 

технологије, на одређено време од 5 
година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних 
уметности и обнова градитељског 

наслеђа
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном 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 - аутен-
тично тумачење), чланом 74 Законa о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), 
Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду - Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 
115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије дипло-
ма, оверена копија уверења о држављанству, подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-033

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања

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

35% радног времена

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019), и то: да је 
стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности - уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
уверење из основног и вишег суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија 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 психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Напомена: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне докумен-
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тације уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос за (навести радно 
место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе радним данима од 9.00 до 15.00 
часова, лично или путем телефона 011/319-20-33.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Асистент за ужу уметничку област 
Сликарство, за предмете Цртање и 

Сликање
на период од три године 

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом 
Факултета и другим правним актима Универзитета и 
Факултета и показују смисао за наставни рад. Канди-
дати уз пријаву прилажу и доказе о испуњености усло-
ва конкурса, оверену копију дипломе, одн. уверења о 
дипломирању из области за коју се бира, уверење да 
је кандидат студент докторских студија, биографију, 
библиографију на формулару који се може преузети 
у Секретаријату. Кандидати су дужни да на расписани 
конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, 
мапу цртежа (десет табли) и цд са предатим радови-
ма. Пријаве са документацијом и радови се подносе на 
наведену адресу Факултета, у времену од 10-14 сати, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
Републике Србије”, број 88/2017 и 27/2018и 10/2019), 
односно: 1) поседује одговарајуће високо образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада Школа (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005 године), 2) испуњева усло-
ве за пријем у радни однос у установи (члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања): посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 3) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, 4) да је прошао обуку 
и положио испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је 
да у року од 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит), 5) има најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 

на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 
не старији од 6 мееци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
лекарско уверењео поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (оригинал или оверену фотокопију), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад ( осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања (оригинал или оверену фотокопија не старија 
од 6 месеци; уверења привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, уверење из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
решење о одређивању притвора); потврду о радном 
искуству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора устано-
ве); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује), преглед кретања у 
служби са биографским подацима и преглед програма 
рада директора (није обавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (није обавезно). 
Уз горе наведену документацију кандидат је дужан 
да попуни и достави пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа саставни су 
део пријаве за конкурс. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се раз-
матрати. 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 школе: osgrabovac@gmail.com, сваким радним 
даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПОПОВИЋ“

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (средње образо-
вање/економски смер); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, 
накнадно - пре закључења уговора; потврда 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, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству; знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуне услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 (I)-др. закон, 27/18 (II)-
др.закон и 10/19) и члана 12, тачка 5.2 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Основ-
ној музичкој школи “Невена Поповић” број 218 од 
23.02.2018 године (средње образовање-економског 
смера). Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 

фотокопију дипломе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а као и да зна 
српски језик. У поступку одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона, врши 
ужи избор кандидата које упућује на психолошку про-
цену кандидата коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана добијања резултата пси-
холошке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ 
о испуњености услова из члана 139. ст. 1 тач. 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања (односно 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у 
секретаријату ОМШ „Невена Поповић“ Гроцка, Булевар 
револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштом, са 
повратницом, уз назнаку „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Редовни професор за ужу научну 
област Физика кондензоване 

материје 

Доцент за ужу научну област 
Примењена физика

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира и остали услови предвиђени 
Статутом Физичког факултета и Правилником о бли-
жим условима за избор у звања наставника и сарадни-
ка Физичког факултета, а у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/18) 
и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. 
Непостојање сметњи из члана 72. став 4. Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/18). 
Пријава треба да садржи: биографију, оверену копију 
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис 
досадашње научне активности, преглед научних резул-
тата, списак наставних и научних публикација, списак 
цитата, најважније публикације и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности, доступну на адреси http://www.
ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву је потреб-
но доставити у штампаној и едитабилној електронској 
форми (теx или доц формат) у складу са темплејтом, 
који се налази на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса, доставити Деканату Физичког факул-
тета, Београд, Студентски трг 12-16 (3. спрат соба 652), 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”
32250 Ивањица, Наде Поповић 48

тел. 032/662-796

Самостални правни сарадник
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за самосталног 
правног сарадника: високо образовање на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова из правних нау-
ка, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; високо образовање на 
студијама у трајању до три године из правних наука, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; 
најмање три године радног искуства; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
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ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно 
дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија; уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месеци, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; потврду ПИО фонда о 
најмање три године радног искуства; доказ (сертифи-
кат) о знању рада на рачунару. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Пријаве се подносе поштом или лич-
но, од 09 до 14 сати, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс”, на адресу: Предшколска установа „Бајка”, 
Ивањица, Наде Поповић 48. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју именује директор.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

e-mail: vrticlucani@mts.rs

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених усло-
ва, кандидати морају да испуњавају и следеће посеб-
не услове: 1. одговарајуће образовање: лице које има 
средњу стручну спрему прописану Законом, посебним 
законом и подзаконским актом, средња медицинска 
школа, смер медицинска сестра - васпитач (IV степен 
стручне спреме); 2. кандидати треба да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају 
држављанство Републике Србије, 5, да знају језик на 
коме остварује васпитно-образовни рад - српски језик. 
Докази о испуњености услова под бројем 1), 3) до 5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попу-
нити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву 
поднети и кратку радну биографију, оверен препис 
(фотокопија) дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење МУП-а да кандидати нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (наведено у општим усло-
вима конкурса). Изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење 
о здравственој способности. Фотокопије докумената 
морају бити оригинали или оверене копије, а докумен-
тација не старија од 6 месеци. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Предшколска устано-
ва „Наша радост” Лучани, Радничка бб, 32240 Лучани, 
поштом или донети лично, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс за меди-
цинску сестру - васпитача”. Достављена документација 
се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА “ГОРАЧИЋИ “
32232 Горачићи

Наставник техничко-информатичког 
образовања и технике и технологије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 – др. закон 
и 10/2019): да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких 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 чла-
на 140 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета) и образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 
и 3/17) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни преглед РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16 и 2/17)); да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми (овера не старија од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 

држављанству Републике Србије (овера не старија од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе прибавља школа, а уве-
рење суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом прибавља кандидат. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом и одштампаним пријавним 
формуларом слати на горе наведену адресу.

ЈАГОДИНА

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Наставник српског језика и 
књижевности

са 27,77% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019): да има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи - срп-
ски језик (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (доставља се пре закључења уговора о 
раду); доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 (уверење полицијске управе са изво-
дом из казнене евиденције издатог од стране МУП-а 
РС); кратку биографију. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
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вор и послати на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурсну комисију” на горенаведену адресу. Лице 
за контакт: Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА “СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64 

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони 10/2019) и то: 1) да поседује одгова-
рајуће образовање у складу са одредбама члана 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони и 10/2019), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти 
наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних срадника и васпитача 
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник “, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп. 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти 
наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018) - оригинал или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије (не, ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
и то уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, тј. доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос васпитача 
(не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Докази 
о испуњености услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2014 и 
22/2015). Непотпуне и неблговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избо-
ру кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт 
телефон: 035/323-594.

Наставник ветеринарске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони 10/2019) и то да: 1) поседује одго-
варајуће образовање у складу са одредбама члана 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони и 10/2019), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти 
наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних срадника и васпитача 
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник “, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп. 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти 
наставника и стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018) - оригинал или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену копију), доказ да 
кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
и то уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 

уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, тј. доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос наставни-
ка ветеринарске групе предмета (не отварати)“. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Докази о испуњености услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оригинални него 
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(“Сл. гласник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и 
неблговремене пријаве неће се узимати у обзир прили-
ком доношења одлуке о избору кандидата по овом кон-
курсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе. Контакт телефон: 035/323-594.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у скла-
ду са чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/2019) и Уредбом о каталогу радних места у јав-
ним службама и  другим организацијама у јавном секто-
ру (“Службени гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и то 
да: 1) поседује основно образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за 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 правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа: диплому о стеченом 
основном образовању - оригинал или оверену фотоко-
пију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену копију, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
копију). Доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19) и то: уверење суда да против канди-
дата није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену копију), уверење из казнене евиденције 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену копију), доказ о познавању српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. 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 формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију и доказе о 
испуњености услова, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи (поштом или лич-
но) на горенаведену адресу: са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос спремачице (не отварати)“. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”. Докази о испуњености 
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услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинал-
ни него фотокопије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 93/2014 и 22/2015). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир приликом доношења одлуке о избору кандида-
та по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе. Контакт телефон: 
035/323-594.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/562-710

Наставник енглеског језика
за 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: 1) да 
је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2 ) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
одељка „Услови” мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групу предмета; да има 
степен и врсту образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 
2/17); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја - део Ново на сајту), кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве 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 адре-
су: ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35250 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Редовни професор за ужу научну 
област Српски језик са методиком

УСЛОВИ: научни назив доктора филолошких наука 
(српски језик) и остали услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19), Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, број II-01-52 од 9.1.2017. године) и 
Одлуком о изменама и допунама наведеног правилни-
ка (број III-01-305/5 од 26.4.2018. године), као и непо-
стојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене 
фотокопије диплома или уверења као доказ о одго-
варајућој стручној спреми и завршеним претходним 
нивоима студија, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
објављених научних, односно стручних радова, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 
72 став 4 Закона о високом образовању и друге дока-
зе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати су обавезни да доставе и у електронском 
облику, на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање, број IV-06-279 од 11.4.2016. године и 
Одлуком о изменама и допунама наведеног упутства, 
број IV-06-62/6 од 17.1.2017. године (доступно на сајту 
Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и неком-
плетне пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Наставник физике
са 90% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019): да има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. У складу са чланом 155 кандидати попуњавају 

пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (доставља се пре закључења уговора о раду); доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 (уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); кратку 
биографију. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и васпи-
тања, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор и послати 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са документацијом слати препо-
рученом поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курсну комисију“, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 
35254 Поповац. Лице за контакт: Ана Ђорђевић, секре-
тар: 035/541-040.

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА
„НОВАК РАДОНИЋ“

24435 Мол, Маршала Тита 82
тел. 024/861-516

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 

повратка запослене са одсуства са рада 
ради обављања образовно-васпитног 

рада у иностранству

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 36 
Правилника о организацији и ситематизацији послова 
у ОШ „Новак Радонић” Мол (високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, мастер струковне сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, с тим да ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописисма који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2010. године, и изузетно: на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или вишим образовањем, 
као и да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
биографију и следеће доказе о испуњености услова: 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатка дипломи); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности, прибавље-
но од надлежног органа МУП-а; доказ о знању српс-
ког језика - диплома, односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или документ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (у овереној фотокопији); доказ о поседовању 
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психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању 
наведених услова слати поштом на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу се могу добити код 
секретара школе и преко телефона 024/861-516.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАЈА МАРКОВИЋ”

38236 Штрпце

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог обра-
зовања и васпитања из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система обтразовања и васпитања, стече-
но: 1) на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз које кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола за рад 
(лиценца) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. положен испит за директора школе (изабра-
ни директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, а ако не положи испит за дирек-
тора у року од две године од дана ступања на дуж-
ност, престаје дужност директора); 6. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. да зна српски језик; 8. да има најмање осам 
година рада у образовно-васпитној установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству не старије од шест месеци; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; овере-
ну фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; лекарско уверење не старије 
од шест месеци; потврду о радном искуству; уверење 
основног суда да није покретнута истрага или подигну-
та оптужница; уверење из МУП-а; уверење из трго-
винског суда да лице није под истрагом или осуђено 
за дела из привредног криминала; положен испит за 
директора (ако га лице поседује); доказе о резултати-
ма стручно-педагошког надзора у свом раду. Кандидат 
који буде изабран за директора школе, ступиће на дуж-
ност после добијања сагласности, уколико министар 
просвете да сагласност на избор. Стамбено питање за 
кандидата који буде изабран није обезбеђено. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: Основна школа “Стаја Мар-
ковић”, 38236 Штрпце, уз обавезну назнаку “Пријава на 
конкурс”. Све додатне информације у вези са конкур-
сом могу се добити на број телефона: 0290/70-910.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за историју

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Историјске, археолошке и класичне 
науке, ужа научна област Историја 

старог века

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Историјске, археолошке и класичне 
науке, ужа научна област Историја 

средњег века
Катедра за филозофију

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филозофија, ужа научна област 
Нововековно-савремена филозофија

на одређено време на 5 година

Катедра за историју уметности

Наставник у звање доцента, 
за научну област Историјске, 

археолошке и класичне науке, ужа 
научна област Историја уметности

на одређено време на 5 година

Наставник у звање доцента 
за научну област Историјске, 

археолошке и класичне науке, ужа 
научна област Историја уметности
са 50% радног времена, на одређено 

време на 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чл. 74, 83 и 84 Закона 
о високом образовању Републике Србије („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/18) и чл. 
139 и 143 Статутa Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Приштини са привременим седиштем 
у Косовској Митровици и Правилником о минималним 
условима за избор у звање наставника Филозофског 
факултета у Косовској Митровици. Пријаве кандида-
та са прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених; уверење да кан-
дидат није правоснажном пресудом осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи; уверење о држављанству Републике Србије), 
подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа 
Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са назнаком 
„За конкурс”. Кандидати за избор наставника у звање 
наставника су обавезни да сву потребну документацију 
доставе Факултету у штампаној форми и у електронској 
форми на CD-у и у .pdf формату. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-473 
и 425-475.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ПРИШТИНА - ЛЕШАК

38219 Лешак, Браће Матовић 17

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
10/2019): да има одговарајуће образовање за настав-
ника или стручног сарадника за рад у школи, и то: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад за наставника или 
стручног сарадника; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обу-
ку и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за пријаву на кон-
курс) кандидати подносе следећу документацију: био-
графију са кретањем у служби, адресом становања, 
бројем телефона, адресом електронске поште; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу 
наставника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка; потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење МУП-а, да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак (не старије од 6 месеци); уверење привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење; доказ 
о савладаној обуци и положеном испиту за директора 
установе у колико га поседује; оквирни план рада за 
време мандата; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дужност дирек-
тора. Рок за достављање пријаве је 15 дана од дана 
објављиваља конкурса у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србијe, одштампати и заједно са осталом потребном 
документацијом доставити у затвореним ковертама, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора“, лично у 
секретаријату школе или на адресу: Пољопривредна 
школа Приштина-Лешак, 38219 Лешак, Браће Мато-
вић 17. Сва наведена документа доставити у оригина-
лу или оверене фотокопије. Уверења и извод не могу 
бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
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пријаве се неће узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 064/8202-167.

КРАГУЈЕВАЦ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

034/303-500, 303-533

Наставник у звање редовни 
професор, за ужу научну област 
Општа економија и привредни 

развој, наставни предмет Економика 
пољопривреде

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.

Наставник у звање ванредни 
професор, за ужу научну област 
Пословна економија, наставни 
предмет Увод у менаџмент и 
Предузетнички менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности 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 наведе-
ним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у 
Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Економског 
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 стручна спрема, уверење полицијске упра-
ве органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, 
уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница, списак струч-
них и научних публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Економском факултету у Крагујевцу 
и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану 
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 конкурс“, доставити на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 

Инжењерски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из научне области за коју се наставник бира. 
Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона 
о високом образовању. Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Универзите-
та у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити: диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним нивоима студија, у оригиналу 
или овереној копији; оверену фотокопију личне карте 
или очитану личну карту; биографију; доказ о педа-
гошком искуству са навођењем послова које је канди-
дат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; 
оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког 
искуства; списак стручних и научних радова, као и саме 
радове; уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривична дела, у оригиналу или овереној 
копији; друге доказе којима се доказује испуњеност 
прописаних услова, обавезних и изборних елемена-
та за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми 
на компакт диску (ЦД), у складу са Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата 
са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењер-
ских наука, 34000 Крагујевац, Улица Сестре Јањић 6, са 
назнаком радног места и уже научне области за коју 
се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистент са 
докторатом, за ужу Управноправну 

научну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови прописани су у члану 85 Закона о високом 
образовању. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова као и доказе из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању, слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Педагогија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Музичка педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-ху-
манистичком пољу:

За избор у звање доцент: доктор наука из научне 
области за коју се кандидат бира са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно нај-
мање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи и да има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама.

За избор у звање ванредни професор: доктор нау-
ка из научне области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области, 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинална стручна ост-
варења, односно руковођење или учешће у научним 

пројектима, објављен уџбеник или монографију, прак-
тикум или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима.

Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње 
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и оста-
ли општи, обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
73/2018. и 67/2019), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. 
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута Универзитета у Крагујевцу И (бр. II-01-
400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 
28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 
26.04.2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу уметничку 

област Клавир
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Унутрашња 
архитектура и индустријски дизајн

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу умет-
ности:

За избор у звање доцент: доктор уметности са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и уметничка остварења у 
уметничкој области или високо образовање мастер 
академских студија и призната уметничка остварења.

За избор у звање ванреди професор: доктор умет-
ности са најмањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и више уметнич-
ких остварења у уметничкој области или високо обра-
зовање мастер академских студија и уметничка дела 
која представљају самосталан допринос уметности.

За избор у звање редовни професор: доктор умет-
ности са најмањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи и већи број 
признатих уметничких остварења значајних за развој 
уметности или високо образовање мастер академских 
студија и изузетна уметничка дела која су значајно ути-
цала на развој културе и уметности.

Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње 
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и оста-
ли општи, обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
73/2018. и 67/2019), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. 
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-
400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 
28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

Наука и образовање
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32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 
26.04.2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на 
наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија), фотокопија личне карте и очитана лич-
на карта, потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању (оригинал или оверена копија), потврда Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на висо-
кошколској установи, за кандидате који се први пут 
бирају у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу пред-
виђено је јавно приступно предавање (а за кандида-
те који се бирају у области извођачких уметности за 
главни предмет предвиђена је и обавезна уметничка 
презентација). Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
обавезни да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Приликом доказивања биографских пода-
така, кандидат је дужан да се придржава Закона о 
заштити података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација у 
складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора и 
Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања реле-
вантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање, тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се некомплетном и 
неће се разматрати од стране комисије. Сва документа-
ција и радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Немачка књижевност 

и култура
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који 
је основне и мастер академске студије завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8 и који показује сми-
сао и способност за наставни и научни рад. У звање 
асистента може бити изабран и магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације (за студије 
по старом Закону). У поновни избор у звање асистента 
може бити изабран и кандидат који је стекао научни 
назив доктора наука. Непостојање сметње из чл. 72 
став 4 Закона о високом образовању и остали обавез-
ни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су 
чл. 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18 и 67/2019), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу И (бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019. године), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу II (бр. II - 01-400/5 од 07.05.2019. године), 
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28.06.2019), чл. 141 
Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
вцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст), 
Правилником о избору сарадника на Одсеку за фило-
логију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о 
измени и допуни Правилника о избору сарадника на 
Одсеку (бр. 01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017) и дру-
гим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектор за ужу 
научну област Немачки језик

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или 
њима еквивалентне четворогодишње студије према 
раније важећем закону) са просечном оценом најмање 
8 и на основним и на мастер академским студијама, као 
и способност за наставни рад. Непостојање сметњи из 
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању РС, оста-
ли обавезни, општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 82 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 
03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изме-
нама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I 
(бр. II - 01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о изменама 
и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. 
II - 01-400/5 од 7. 5. 2019), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. ИИ 
- 01-564/3 од 28.06.2019), Статутом Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 
2019 - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о избо-
ру сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 
03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правил-
ника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 
01-4253/15 од 20.10.2016) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу.
 
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на 
наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија 
и стручна биографија; оверене копије диплома свих 
нивоа студија; извор из књиге рођених (оверена 
копија); фотокопија личне карте и очитана лична кар-
та; потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (ори-
гинал или верена копија); потврда Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); 
потврда о радном искуству у звању лектора - за радно 
место виши лектор; потврда о радном искуству у звању 

сарадника (сарадник у настави, асистент) - за радно 
место стручни сарадник. Сву конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, сви кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској форми 
(на компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом 
доказивања биографских података, кандидат је дужан 
да се придржава Закона о заштити података о лично-
сти, односно да све личне податке, технички, одгова-
рајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена 
комплетна документација сматраће се некомплетном 
и неће се разматрати од стране комисије. Сва доку-
ментација и радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнич-
ки факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
034/303-500, 303-533 

Дипломирани библиотекар
у Служби за библиотечке послове, на 

одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на факултету 
из поља друштвено-хуманистичких наука, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, однос-
но специјалистичке академске студије, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године (по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); знање рада на рачунару; знање енглеског 
језика; положен стручни испит и стечено звање у скла-
ду са правилником; лиценце за узајамну каталогиза-
цију COBISS/Каталогизација - рад у електронском ката-
логу; једна година радног искуства.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
у Служби за правне, кадровске и опште 

послове, на одређено време до 24 
месеца

УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука 
стечено на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама (по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године (по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); знање 
рада на рачунару.

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
у Служби за информационо-

комуникациону подршку, на одређено 
време до 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на факултету 
организационих наука - информатика, електротех-
ничком, машинском, природно-математичком факул-
тету или другој високошколској установи информа-
тичке струке на основним студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, однос-
но на студијама у трајању до три године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године или средње образовање (IV степен стру-
чне спреме) информатичког, електротехничког или 
оптштег смера.

Технички секретар
у Служби за правне, кадровске и опште 

послове, на одређено време до 24 
месеца

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: средње образовање (IV степен стручне спре-
ме) друштвеног смера; знање рада на рачунару.

Стражар
у Одсеку за послове инвестиционог и 
техничког одржавања, безбедности 
и заштите, на одређено време до 24 

месеца

УСЛОВИ: средње образовање (IV или III степен стру-
чне спреме); завршена обука за руковање ватреним 
оружјем; лиценца за вршење специјалистичких посло-
ва службеника обезбеђења - са оружјем; положен 
стручни испит из области заштите од пожара.

Чистачица
у Одсеку за послове инвестиционог и 
техничког одржавања, безбедности 
и заштите, на одређено време до 24 

месеца

УСЛОВИ: основно образовање.

Чистачица
у Одсеку за послове инвестиционог и 
техничког одржавања, безбедности 

и заштите, са 2/3 радног времена, на 
одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају и дока-
зе о испуњавању услова огласа. Уз пријаву на оглас 
потребно је доставити и следећа документа: биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема, уверење поли-
цијске управе о неосуђиваности, уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак. Остали 
докази: потврде или други докази у вези са радним 
искуством, сертификати или други докази у вези са 
посебним знањима или вештинама. Оглас је отворен 8 
дана. Пријаве са документима, са назнаком „За оглас”, 
доставити на адресу: Економски факултет Универзите-
та у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине 
Србије 3.

КРАЉЕВО

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник српског језика и 
књижевности

са 82% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 113/2017), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5 чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 27/2018, 10/2019). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чл. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,13/18 и 11/2019). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 
овог закона. Кандидат који нема образовање из члана 
142 ст. 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року 
од једне , а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лиценцу. Кан-
дидат треба да има држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству у оригиналу или овереној 

копији); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију доказа да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на 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 поли-
цијске управе. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, 
лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе на телефон: 036/821-211.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”
36000 Краљево, Олге Јовичић 1

тел. 036/314-330

Оглас објављен у публикацији „Послови” 25. 
децембра 2019. године, исправља се за радно 
место: наставник у продуженом боравку, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са породиљског одсу-
ства и одсуства ради неге детета, и исправно треба да 
гласи: наставник у продуженом боравку - наставник 
разредне наставе, на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, односно до поврат-
ка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета. Оглас се исправља и у делу услова: 
„Степен и врста образовања морају бити из образов-
но-научне области у складу са чланом 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018), за радно место наставник у 
продуженом боравку”, и исправно треба да гласи: Сте-
пен и врста образовања морају бити из образовно-нау-
чне области у складу са чланом 2 Правилника о степену 

и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), за радно место наставник разред-
не наставе” - појављује се два пута у тексту конкурса. 
У свему осталом конкурс остаје непромењен, а рок за 
подношење пријава на конкурс тече од дана објављи-
вања исправке.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/515-0024

Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области еко-
номских наука, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 осам 
и који показује смисао за наставни рад. Кандидат тре-
ба да испуњава опште и посебне услове предвиђене 
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), Статутом Уни-
верзитета 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. г. и бр. II-01-564/3 од 28.06.2019. г.), Ста-
тутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњач-
кој Бањи (пречишћен текст, бр. 1530 од 15.07.2019. г.), 
Правилником о начину и поступку избора у звање и 
заснивање радног односа сарадника на Факултету за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 
од 20.12.2018. г.), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављеног кандидата, 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; оверене копије диплома, односно 
уверења о стеченом високом образовању; уверење/
потврда/диплома којом се доказује просечна оцена 
претходних степена студија; потврду, односно уве-
рење о уписаним докторским студијама; потписан фор-
мулар за пријављивање кандидата, као и снимљени 
фајл формулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.
kg.ac.rs/index.php/nastavno-osoblje/konkursi-za-izbor/
formulari); фотокопију публикованих радова наведе-
них у конкурсном формулару; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђе-
них чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Све доказе је потребно доставити у оригиналу или ове-
реној копији. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
36000 Краљево, Доситејева 5

тел. 036/312-796

Наставник математике
за 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти морају да испуњавају следеће услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18 и др. закони и 
10/2019): да имају одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и Правилником 
о организацији рада и систематизацији радних места; 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 

Наука и образовање
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породици, одузимање малолетног лица, за пуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да су држављани Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и дос-
тављају га школи заједно са осталом потребном доку-
ментацијом. Пријаве са одговарајућом документацијом 
слати на адресу: ОШ „Димитрије Туцовић“, Доситејева 
5, 36000 Краљево или предати лично, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“ 
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Наставник разредне наставе 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене Законом о основама система образовања 
и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон и 10/2019) и то: чл. 139. ст. 1. тач-
ка 1), 2), 3), 4) и 5), чл. 140. став 1. тачка 1) подтачка 
(1) и (2) и тачка 2) истог члана: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 став 1. тачка 1) 
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
, 27/2018-др.закон и 10/2019). Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018 и 11/2019); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе,против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказује се изводом из 
казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Република Србије; 
доказује се уверењем о држављанству у оригиналу или 
овереној копији, не старије од 6 месеци; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образо-
вању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 

положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом 
и ученицима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса а пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
процену психофизичке способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
поштом на адресу ОШ „Драган Ђоковић Уча“, Лађевци 
бб, 36204 Лађевци или лично радним даном од 08.00 
до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе, на телефон: 036/851-448.

КРУШЕВАЦ

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за рад у 

издвојеном одељењу у Доњем Ступњу

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства РС; знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверени препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве слати на адре-
су школе. Ближе информације о огласу могу се добити 
код секретара школе и преко наведеног телефона.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 65% радног 

времена, у издвојеном одељењу школе 
у Злегињу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставни-
ка математике може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; извршена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања од стране кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Рок за пријаве на оглас је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, однос-
но извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. Пријаве слати на адресу школе. Ближе 
информације о огласу могу се добити код секретара 
школе и преко наведеног телефона.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30

тел. 037/439-741

Наставник предметне наставе 
енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 

повратка запослене са трудничког 
и породиљског боловања, са 38,6% 

радног ангажовања
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) потребно је да лице има 
одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или заврше-
не основне студије у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злотављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања 
мита, за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са боловања, са 

50% радног ангажовања
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) потребно је да лице има 
одговарајуће образовање - основна школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела коју издаје полицијска управа (ори-
гинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал); 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
очитану или фотокопију личне карте. Кандидати оба-
везно попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампан форму-
лар потребну документацију достављају лично или на 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37000 Мудраковац, Блаже Думовића 66

тел. 037/3421-521

1. Наставник техничког и 
информатичког образовања и 

технике и технологије
на одређено време са 80% радног 

времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена 

запосленог на неплаћеном одсуству) 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл РС“, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 10/19). 
Одговарајући степен стручне спреме, одређеног зани-
мања према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/19) и члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони и 10/19) - наставник техничког и 
информатичког образовања и технике и технологије: 
професор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике и машин-
ства, професор машинства, професор електротехнике, 
професор техничког образовања и техничког цртања, 
професор техничког образовања и физике, професор 
физике и основа технике, професор техничког образо-
вања и хемије, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, професор 
техничког образовања и васпитања, професор технич-
ког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехничког 
васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуни-
кација, професор производно-техничког образовања, 
дипломирани педагог за техничко образовање, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике и производње, професор политехни-
ке, професор технике и медијатекарства, професор 
техничког образовања и медијатекар, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за основ-
ну школу - мастер,- дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломира-
ни професор технике и информатике - мастер, дипло-
мирани професор технике - мастер, мастер професор 
технике и информатике, мастер професор информати-
ке и технике, професор основа технике и информати-
ке; мастер професор технике и информатике за елек-
тронско учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области 
техничког и информатичког образовања). 

2. Наставник информатике и 
рачунарства

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

запосленог преко 60 дана (замена 
запосленог на неплаћеном одсуству) 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 

10/19). Одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/19) и члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони и 10/19) - наставник информа-
тике и рачунарства, професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
у области информатике, математике, физике, електро-
технике, машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, двопредметне 
студије, где је један предмет обавезно информатика; 
дипломирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године); дипло-
мирани инжењер (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, информационих 
технологија, организационих наука, електротехнике 
и рачунарске технике; дипломирани економиста (са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике); мастер професор у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, машинства; 
мастер професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер математичар, 
мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова 
и одсека); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике; мастер еконо-
миста у области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информатичар; 
мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике, физике, 
организационих наука, електротехнике или рачунарске 
технике). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају да имају у оквиру завршених основних академ-
ских студија положено најмање пет испита из инфор-
матичких предмета, од тога најмање један из области 
Програмирање и два предмета из једне или две сле-
деће области - Математика или Теоријско рачунарство. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Информатика и рачунарство може да изводи 
и лице које је на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, сав-
ладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. 

3. Наставник разредне наставе у 
подручном одељењу у Станцима

на одређено време, ради замене 
одустног запосленог преко 60 дана 

(замена запослене која користи 
одсуство ради посебне неге детета) 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 
10/19). Одговарајући степен стручне спреме, одређе-
ног занимања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-други закони и 10/19) - наставник раз-
редне наставе, професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу. 

4. Наставник разредне наставе у 
подручном одељењу у Великом 

Головоду
на одређено време, ради замене 

одустног запосленог преко 60 дана 
(замена запослене на неплаћеном 

одсуству) 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018-други зако-
ни и 10/19). Одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-други закони и 10/19) - наставник раз-
редне наставе, професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова, у складу са чланом 142. 
став 1. Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат који 
нема образовање из члана 142.став 1. обавезан је да 
стекне ово образовање у року од једне године, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке и техно-
лошког развоја, који штампа и исти прилаже са доку-
ментацијом, уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију, уве-
рење МУП-а- из казнене евиденције о неосуђиваности 
кандидата, оригинал, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми. Лица која су стекла академско звање мастер поред 
оверене мастер дипломе или уверења морају достави-
ти оверену диплому о завршеним основним академске 
студијама; потврда одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену 
адресу лично или поштом.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел. 037/3826-527

Васпитач 
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће 
образовање, чл. 39 тачка 2 Закона о предшколском 
образовању односно одговарајуће више образовање 
на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да зна 
језик на коме остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: формулар за 
пријаву на оглас - конкурс, доступан на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потврду да лице није 
осуђивано за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система васпитања и обра-
зовања издату од стране МУП-а, лекарско уверење о 
психофизичкој и општој здравственој способности се 
доставља након доношења одлуке о избору кандидата. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу 
установе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Наставник предметне наставе - 
музичка култура, хор и оркестар 
(слободне наставне активности)

са 85% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са боловања, 

а најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 и 113/17), испуњава и посебне услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система и образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и то: одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицма; није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лца или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
пријавни формулар који се може преузети са веб-ад-
ресе Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http://www.mpn.gov.rs; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању ако није издата диплома; оригинал или ове-
рене копије уверења о неосуђиваности, не старије 
од 6 месеци (уверење из надлежног суда и извод из 
казнене евиденције МУП-а РС); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци) и извода из матичне књиге рођених; доказ 
да је диплома или уверење издата на српском језику 
(доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад доставља се уко-
лико кандидат одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Уколико је већ извршена пси-
холошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу у публика-
цији “Послови” донеће се у складу са законом. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 10 до 12 часова и на телефон: 
016/212-980.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ” 

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник предметне наставе - 
физичког васпитања (са 20% радног 
времена), физичког и здравственог 

васпитања (40%) и физичког 
васпитања - изабрани спорт (10%) и 

физичке активности (10%)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до истека мандата или 

престанка дужности директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене, до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 Зако-
на 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 сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17).

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс кандидат попуњава и 
преузима са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са доказима о испуњавању услова 
конкурса подноси на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Уз пријаву кандидат подноси следећу конкурсну 
документацију: оверену фотокопију или оригинал 
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); оверену фотокопију или оригинал уверења 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 педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина стече-
ну на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који 
има положен стручни испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из наведених научних дисциплина 
и доставља потврду да је положио испит за лиценцу 
(кандидат доставља две потврде - оригинална, однос-
но оверена копија потврде са факултета о стеченом 
образовању и потврда школе у којој је лице обављало 
праксу, односно било у радном односу и стекло 6 бодо-
ва праксе или оверену копију потврде да је положило 
испит за лиценцу); доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао на срп-
ском језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Ове-
рена фотокопија јесте фотокопија оригиналног доку-
мента која се оверава код јавног бележника. Изузетно, 
у градовима и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које дос-
тави неоверене копије сматраће се да је доставило 
непотпуну документацију. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она 
пријава која у прилогу садржи документа којим канди-
дат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази који 
испуњавају услове упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су наве-
ли у пријавама. Кандидати ће бити писмено обавеште-
ни о одлуци конкурсне комисије школе, у законом 
предвиђеном року. Ближа обавештења се могу добити 
у секретаријату школе или на телефон: 016/3488-442.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
16253 Брестовац

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 
857 дана 27.11.2019. поништава се у целости за 
радна места: наставник предметне наставе - настав-
ник физичког и здравственог васпитања, са 85% рад-
ног времена и наставник предметне наставе - настав-
ник грађанског васпитања, са 5% радног времена.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 (I и II др. закон) и 10/2019) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
10/2015): да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога, то јест високо образовање које 
је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, одностно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
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плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Дужност директо-
ра школе може да обавља лице које има напред наве-
дено образовање и то за наставника ове врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, односно да је стекло више или високо образо-
вање на српском језику или да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; да има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора неће се сма-
трати документација непотпуном, али ће бити дужан 
да испит за директора положи у законском року); да 
има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да се не води истрага, нити да је 
подигнута оптужница за кривично дело, да није осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
у складу са Законом и Правилником; да има савладан 
програм обуке за оспособљавање директора, настав-
ника, стручног сарадника и андрагошког асистента за 
рад са одраслима: Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног образо-
вања одраслих - Модул 1. Основне андрагошке вешти-
не (изабрани кандидат који нема савладан програм 
обуке неће се сматрати документација непотпуном, али 
ће бити дужан да савлада програм у законском року). 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да обавља и 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, 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 одговарајућег образовања. 
Потребна документа, која кандидат треба да приложи 
уз пријаву: пријава која треба да садржи биграфија 
кандидата са прегледом кретања у служби (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, име мајке, 
девојачко презиме мајке, јединствени матични број 
грађана, адресу становања, место рођења, девојач-
ко презиме, контакт телефон и радна биграфија са 
прегледом кретања у служби); диплома о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверена 
фотокопија; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, издато од стране надлежне здравствене устано-
ве, не старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од дана објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-

граму одговарајуће високошколске установе (диплома 
на српском језику која се прилаже као доказ сматра се 
доказом о знању српског језика). Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског језика, ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ о поседовању 
дозволе за рад (лиценца или уверење о положеном 
стручном испиту за наставника, односно педагога или 
психолога), оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о савладаној обуци и положен испит за директора 
школе, оригинал или оверена фотокопија (пријава 
која не садржи наведени документ неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да 
у законском року положи испит за директора устано-
ве); потврда о најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања са подацима о пословима и 
задацима које је обављао; уверење надлежног осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношење решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања - не старије од дана објављивања 
конкурса, оригинал или оверена фотокопија; уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
у складу са Законом и Правилником - уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених на трајно важећем обрасцу, ориигнал или ове-
рена фотокопија; доказ о савладаном програму обуке 
за оспособљавање директора, наставника, стручног 
сарадника и андрагошког асистента за рад са одрасли-
ма: Интегрални програм обуке за остваривање про-
грама функционалног основног образовања одраслих 
- Модул 1. Основне андрагошке вештине, оригинал или 
оверена фотокопија (пријава која не садржи наведе-
ни документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року савлада 
програм обуке); уколико лице које се пријави на кон-
курс претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави и резултате стручно-пдагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
оригинал или оверена фотокопија.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање (благовременом пријавом сматраће се пријава 
која је предата у року утврђеном конкурсом, а потпу-
ном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Сви изрази, појмови, именице 
и глагои који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе женског 
пола. Пријава са доказима о испуњености услова кон-
курса доставити лично школи радним даном од 09.00 
часова до 13.00 часова или препорученом пошиљком 
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора”. 
Пријаве са достављеном документацијом се не враћају 
и задржава се у архиви школе. Пријављени кандида-
ти писмено ће бити обавештени о избору директора, 
у складу са законом. Све информације о конкурсу могу 
се добити лично у школи или на телефон: 016/215-771.

ЛОЗНИЦА

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“
15234 Текериш

тел. 015/850-040

Наставник српског језика
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 и 
др. закони и 10/2019), наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 

научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обласи или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10 септембра 2005. године (лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); да лице има психичку, физичку и 
здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона; да има држављанство РС; да зна срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
потврду да има најмање осам година рада у области 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (од надлежне службе МУП); ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
на фотокопија уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се достављају лично или путем поште 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон и 10/2019). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, не старију од 6 месеци; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења, не старије од 
шест месеци, полицијске управе да лице није осуђива-
но 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 малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
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књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија), кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закон и 10/2019). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању (не старије од 6 месеци), ориги-
нал 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 малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од шест месеци; уверење о држављањству, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), кратку биографију.

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услове из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и др. Закон и 10/2019). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о основ-
ном образовању (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије до шест 
месеци), полицијске управе да лице није осуђива-
но 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 малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије до шест месеци. уверење о држављањству, не 
старије до шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), кратку биографију.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну докумнтацију зајдно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на адресу: Предшколска 
установа „Бамби” Лозница, Веселина Мисите 26, 15300 
Лозница или лично на адресу: Предшколска установа 
„Бамби” Лозница, Објекат „Чаролија” (код нове Цркве), 
Веселина Мисите 26. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 
и физичком васпитању, предмети 
Катедре индивидуалних спортова

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и сти-
цања звања наставника прописани су чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 165 Статута 
Универзитета у Нишу: за звање доцента може бити 
изабрано лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање 8 (осам), односно 
које има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора 
наука и има научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама; у звање ванредног професора може бити 
изабрано лице које поред услова за звање доцента 
има и више научних радова од значаја за развој нау-
ке, у ужој научној области за коју се бира, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 
и физичком васпитању, предмети 
Катедре теоријско-методолошких 

предмета
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и сти-
цања звања наставника прописани су чланом 74 Зако-
на о високом образовању, чланом 165 Статута Универ-
зитета у Нишу: у звање доцента може бити изабрано 
лице које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора наука и 
има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама; у 
звање ванредног професора може бити изабрано лице 
које поред услова за звање доцента има и више науч-
них радова од значаја за развој науке, у ужој научној 
области за коју се бира, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, 
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима.

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, предмет 
Плес

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и сти-
цања звања наставника прописани су чланом 74 Зако-
на о високом образовању, чланом 165 Статута Универ-
зитета у Нишу: у звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које поред услова за звање доцен-
та има и више научних радова од значаја за развој нау-
ке, у ужој научној области за коју се бира, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник или монографију, практикум или 

збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. У звање редовног професора 
може бити изабрано лице које поред услова за звање 
ванредног професора има и већи број научних радо-
ва који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима на спе-
цијалистичким и мастер академским студијама.

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора, за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, предмет 
Атлетика

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и сти-
цања звања наставника прописани су чланом 74 Зако-
на о високом образовању, чланом 165 Статута Универ-
зитета у Нишу: у звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које поред услова за звање доцен-
та има и више научних радова од значаја за развој нау-
ке, у ужој научној области за коју се бира, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. У звање редовног професора 
може бити изабрано лице које поред услова за звање 
ванредног професора има и већи број научних радо-
ва који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима на спе-
цијалистичким и мастер академским студијама.

Наставника у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, предмет 
Методика спортског тренинга

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и сти-
цања звања наставника прописани су чланом 74 Зако-
на о високом образовању, чланом 165 Статута Универ-
зитета у Нишу: у звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које поред услова за звање доцен-
та има и више научних радова од значаја за развој нау-
ке, у ужој научној области за коју се бира, објављених 
у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, у звање редовног професора 
може бити изабрано лице које поред услова за звање 
ванредног професора има и већи број научних радо-
ва који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима на спе-
цијалистичким и мастер академским студијама.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву 
са биографским подацима, препис дипломе о научном 
називу доктора наука, списак радова са библиографс-

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ким подацима, као и саме радове, на адресу Факулте-
та спорта и физичког васпитања у Нишу, Чарнојевића 
10а. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор 
у звање дужни су да попуне образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има 
кориснички налог, а уколико кандидат нема кориснич-
ки налог, неопходно је да се обрати администратору 
Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовре-
меног отварања корисничког налога, кандидатима се 
препоручује да се јаве најкасније 24 часа пре истека 
конкурсног рока.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 

ЧОКОТ
18250, Насеље 9. мај, Маршала Тита 18

Поништава се конкурс за професора српског језика на 
одређено време до 31.8.2020. године, замена помоћ-
ника директора - 1 извршилац са нормом од 100% 
радног времена, објављен у публикацији „Послови“ 
16.10.2019. године.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ 
ЧОКОТ

18250, Насеље 9. мај, Маршала Тита 18

Професор српског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка радника на радно 

место, а најкасније од 31.8.2020. године 
(замена помоћника директора)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1) одговарајуће образовање; 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. На радно место професора српског језика 
може конкурисати: професор српског језика и књи-
жевности, професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижевности 
и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима, дипломира-
ни филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, професор српског језика и срп-
ске књижевности) дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-

ска књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност,Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Контакт телефон: 018/4265-100.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу 

Међународноправну научну област
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/2019), чланом 
165 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, бр. 8/17, 6/18, 7/18 и 2/2019), чланом 5 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и Ближим 
критеријумима за избор у звање наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 3/17, 4/18 и 5/18). Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Правном факулте-
ту у Нишу, Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
је неопходно доставити: биографију, оригинале или 
оверене фотокопије диплома о свим стеченим струч-
ним, академским и научним називима, библиографију 
и радове. Кандидати који се пријављују на конкурс за 
избор у звање дужни су да попуне образац о испуња-
вању услова за избор у звање наставника који се нала-
зи на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат 
има кориснички налог, а уколико кандидат нема корис-
нички налог, неопходно је да се јави администратору 
Факултета на e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благо-
временог отварања корисничког налога, кандидату 
се препоручује да се администратору Факултета јави 
најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни 
да Факултету у писаној форми доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове конкурса и предају 
попуњен, одштампан и потписан образац из претход-
ног става. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кан-
дидата које нису поднете на напред наведени начин, 
сматраће се неуредним пријавама и неће бити разма-
тране.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У 
НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Филолошке науке - 

англистичка филологија
на одређено време

УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу 
друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета 
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњени образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника (за попуњавање 
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију 
дипломе о високом образовању, оверену фотокопију 
дипломе о научном степену доктора наука, списак 
научних и стручних радова и саме радове на адресу: 
Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у 
року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У 
НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставника у звање редовни или 
ванредни професор за ужу научну 

област Технологије и технички 
системи заштите
на одређено време

УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу 
друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета 
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњени образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника (за попуњавање 
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију 
дипломе о високом образовању, оверену фотокопију 
дипломе о научном степену доктора наука, списак 
научних и стручних радова и саме радове на адресу: 
Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у 
року од 15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Криминалистичко 

безбедносне науке
на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Јавно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови конкурса предвиђени су одредбама 
Закона о високом образовању, Статутом и Правилни-
ком о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, 
оверене фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер/магистарским и докторским студијама, ове-
рене фотокопије претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку литературу 
и сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзите-
та на горенаведену адресу, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на 
конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 
може се преузети на официјалном сајту Униврзитета у 
Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горенаведени број телефона.

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

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник енглеског језика
са 33,33% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018). У радни однос могу бити примљена 
лица која испуњавају одређене услове: поседују одго-
варајуће образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 

Наука и образовање
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за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, при чему 
треба да има завшене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да: 1. има одговарајуће 
образовање, 2. има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна језик (босански) на ком се остварује образова-
но-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености улова из става 1 
тачка 1), 3) -5) саствни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2 овога члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица 
из члана 140 овога закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи са потребном документа-
цијом. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Стручни сарадник - психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
са 70% радног времена и наставник 
психологије са 30% радног времена 

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства или 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 

по конкурсу за пријем у ранди однос 
на неодређено време, а најкасније до 

31.08.2020. године 

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства или 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 

по конкурсу за пријем у радни однос 
на неодређено време, а најкасније до 
31.08.2020. године са 77,78% радног 

времена 

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

запослене са боловања 

Наставник биологије
на одређено време ради замене 
наставника који обавља послове 

помоћника директора до 31.08.2020. 
године, са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Кандидати за 
радно место наставника треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: а) одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена који комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године , сходно Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; б) да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, в) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затовра у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела 
примања или давање мита; за кривично дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћања 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, г) 
држављанство Републике Србије, д) знају српски језик 
и језик на коме се остварује образован-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Небалговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: 1. оверени преписи / фотокопије диплома о стече-
ном образовању основних и мастер студија, 2. уверење 
о држављанству, 3. извод из матичне књиге рођених, 
4. доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли тим језицима), 5. 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискимина-
торног понашања. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) - лекарско уверење, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер ака-

демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне; односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мутидисциплинарне 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005 године; да испуњава услове за 
наставнике те врсте школе и подручје рада, педагога 
и психолога; 2. да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да у року од 2 
године од дана ступања на дужност положи наведе-
ни испит у складу са условима пропсианим Законом о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019); 3. да 
има дозволу за рад наставника , васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); 4. да има најмање 8 (осам) годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да има психичку,физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања 
и давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарјућим образовањем из члана 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске студије, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трјању од три године, или више образо-
вање, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника , обуку и 
положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада у установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Докумената која се достављају уз пријаву на 
конкурс: 1. оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или ове-
рен препис/фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 3. оригинал или оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кадидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора школе); 4. оригинал или оверен препис/фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 5. 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, 
уверење о некажњавању - МУП, уверење Привредног 
суда у Краљеву); 6. потврда о радном искуству, однос-
но годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог образовања; 7. потврда 
одговарајуће установе де је кандидат положио испит 
из српског и босанског језика (осим кандидата који су 
средње, више или високо образовање стекли на српс-
ком и босанском језику, што доказује оригиналом или 
овереним пореписом / фотокопијом дипломе за наве-
дени ниво образовања); 8. лекарско уверење; 9. ори-
гинал или оверен препис / фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 10. оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника); 11. оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
извештај просветног саветника (само за кандидате који 
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су претходно обављали дужност директора установе); 
12. преглед кретања у служби са биографским пода-
цима; 13. доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса могу се 
поднети лично у затвореној коверти или препорученом 
поштом на горе наведену адресу са назанаком „Кон-
курс за директора“. Ближа обавештења могу се добити 
у секретиријату школе на горе наведени телефон.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Оглас за избор директора установе, објављен 
25.12.2019. године, у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање, број 861, поништава 
се у целости услед техничке грешке издавача.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава у слове прописане чл. 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, за педагога или психолога, стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад - лиценцу, 
односно положен стручни испит за наставника, педаго-
га или психолога; 7. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има 
обуку и положен испит за директора установе. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3-8 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: 1. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (не старије од 
шест месеци); 2. оригинал или оверену копију лекар-
ског уверења да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - прибавља 
само кандидат који буде изабран за директора уста-
нове, пре закључења уговора о раду; 3. оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да против 

кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од шест месеци); 4. оригинал или оверену копију 
уверења привредног суда да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од шест месеци); 5. ориги-
нал или оверену копију уверења МУП-а да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од шест месеци); 6. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 7. оригинал или 
оверену копију уверења о положеном стручном испи-
ту - лиценца за наставника, психолога или педагога 
(не старије од шест месеци); 8. оригинал или овере-
ну копију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе - лиценца за директора (пријава која не 
садржи ово уверење неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе); 9. ориги-
нал или оверену копију потврде да има најмање осам 
(8) година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
а ако кандидат није у радном односу потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци); 10. оригинал или оверену копију доказа о 
знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику, и 
то, потврду да је положио испит из српског језика (као 
нематерњег језика) по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (не старије од шест месеци); 11. 
оверену копију извештаја о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор рада кандидата; 12. оверену копију 
извештаја о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе, у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне школске управе да у периоду њего-
вог мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
рада школе; 13. оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
14. оверену копију очитане личне карте кандидата; 15. 
биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
стручног усавршавања и предлогом плана и програма 
рада директора за наредни мандатни период (обавез-
но). Пријава на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се установи у 
затвореној коверти, на адресу: Основна школа „Жарко 
Зрењанин“, Бранка Радичевића 56, 21237 Госпођинци, 
са назнаком „Конкурс за избор директора установе“. 
Пријава се може доставити путем поште или предати 
лично у секретаријат школе. Рок за предају пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежних органа: суда, органа општинске/
градске управе, јавног бележника. Додатне информа-
ције могу се добити у секретаријату школе непосред-
но или позивом на број телефона: 021/837-274, сваког 
радног дана од 8.00 до 13.00 часова.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Квалитет, ефективност и логистика
за стицање звања и заснивање радног 
односа на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области индустријско инжењер-
ство и инжењерски менаџмент, да је претходне степе-
не студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду и чла-
ном 14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Механика
за стицање звања и заснивање радног 
односа на одређено време од 5 година 

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области техничка механика или 
машинско инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Примењене рачунарске науке 

и информатика
за стицање звања и заснивање радног 
односа на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
за стицање звања и заснивање радног 
односа на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области индустријско инжењер-
ство и инжењерски менаџмент или електротехничко и 
рачунарско инжењерство или машинско инжењерство 
или мехатроника, да је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута 
Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о 
ближим минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Технологије 

пластичног деформисања, адитивне 
и виртуелне технологије 

за стицање звања и заснивање радног 
односа на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области машинско инжењер-
ство, да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно да има 
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најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143. Статута 
Универзитета у Новом Саду и чланом 14 Правилника о 
ближим минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

6. Наставник за ужу научну област 
Електроника

за стицање звања и заснивање радног 
односа у звању ванредног професора, 

на одређено време од 5 година или 
редовног професора на неодређено 

време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни степен доктора наука, односно одбрањена 
докторска дисертација из области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду. 

7. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Електрична мерења, метрологија и 
биомедицина

и заснивање радног односа на одређено 
време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно сте-
чен научни назив доктора наука, односно доктора 
уметности или одбрањена докторска дисертација из 
области електротехничко и рачунарско инжењерство, 
као и услови прописани чланом 13 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

8. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Пројектовање и испитивање машина 
и конструкција, транспортна техника 

и логистика
и заснивање радног односа на одређено 

време од 1 године 

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

9. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
и заснивање радног односа на одређено 

време од 1 године

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

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. 
краћу биографију са библиографијом (списак радова); 
3. оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија; за дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану 
или очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата 
педагошког рада-мишљење студената, уколико канди-
дат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској устано-
ви; 7. фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима, односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, 
патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбе-
ника, монографија, практикума или збирки задатака, за 
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју 
се бира. 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, 
односно уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка на факулте-
ту, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, 
мастер и докоторским академским студијама. За избор 
у звање сарадника у настави приложити: 1. потврду да 
је кандидат студент мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија; за избор у звање: 
доцента, доцента или ванредног професора, ванредног 
професора, ванредног или редовног професора при-
ложити и: 1. попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање наставни-
ка-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универ-
зитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Канди-
дат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs 
и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 2. За 
сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно 
је приложити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одборима, орга-
нима управљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду надлежних институција или навести линк са сајта 
институције на ком се јасно види кандидатово учешће у 
раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, нео-
пходно 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 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање редо-
вног професора, као доказе о цитираности обавезно је 
доставити потврду Матице српске, поред које канди-
дат може доставити и друге доказе (научне радове у 
којима се види цитираност, одштампану листу цитата 
са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља 
услов за избор у звање наставника у штампи, неопход-
но је да аутор приложи потврду уредништва часописа 
са подацима о називу чланка, 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 сту-
па на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
ако има: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, на 
студијама у трајању од три године као и одговарајуће 
више образовање; 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. 
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, личну и радну биографију са 
важећом адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење односно извод из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат прибавља пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доста-
вити лично или поштом на адресу установе: ПУ „Коли-
бри”, Школска 3, Бач. Више информација на телефон 
Предшколске установе „Колибри”, 021/6071-770.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

21000 Нови Сад, Владимира Перића-Валтера 4

Асистент за ужу област Пословна 
економија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који 
је сваки од претходних нивоа студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 и који показује смисао за 
наставни рад; област: Економске науке; држављанство 
Републике Србије.

Сарадник у настави за ужу област 
Пословна економија

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија или спе-
цијалистичких академских студија, који је студије првог 
степена студија завршио са просечном оценом најмање 
8; област: Економске науке; држављанство Републике 
Србије.
Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, не може стећи звање сарад-
ника.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се: оверене фотокопије диплома; доказ о уписаним 
мастер/докторским студијама; биографије; доказ о 
држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве се могу под-
нети лично радним даном на адресу школе или путем 
поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Комисија ће у року од 30 дана, од дана 
истека рока за пријаву на конкурс, сачинити извештај 
о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јав-
ности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем огласне табле и сајта Школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ“
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за директора школе може 
бити изабрано лице које испуњава следеће услове из 
члана 139 и 140 Закона: 1. које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника школе и 
подручја рада Здравство и социјална заштита, за педа-
гога и психолога, и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне , мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. које има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, 3. које има обуку 
и положен испит за директора установе и 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6. које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. које има држављанство Републике Србије; 8. 
које зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (ако је то потребно).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: 1) биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и програмом 
рада; 2) оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању за наставника у 
овој школи, у складу са Законом; 3) оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу (доз-
воле за рад) за наставника или стручног сарадника, 
односно уверења о положеном стручном испиту за 
наставника или стручног сарадника; 4) доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 5) 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
6) доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); 7) уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
уверење МУП из надлежне ПУ, уверење из суда да 
није покренут поступак, уверење из привредног суда; 
8) извод из матичне књиге рођених (уколико је про-
мењено презиме након издавања дипломе); 9) доказ о 
знању српског језика и језика на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 10) оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); 11) 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника); 12) доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе). Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Поступак 
за избор директора спроводи комисија коју образује 
Школски одбор. Пријаве доставити на адресу школе, у 
затвореној коверти, путем поште или лично са назна-
ком „За конкурс за ибор директора школе”. Пријаве и 
достављена документација се не враћају кандидатима. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у 
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, науке 
и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити сваког радног дана у периоду од 8 до 
13 часова, на број телефона: 021/6541-298, 6399-013.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
НОВИ САД

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
861, од 25.12.2019. године, поништава се за 
радна места:
19) Сарадник за избор у звање асистента са доктора-
том за ужу научну област Хирургија са анестезиоло-
гијом (Неурохирургија), на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног (15 сати на Факултету) и
22) Сарадник за избор у звање асистента са доктора-
том за ужу научну област Физиологија, на одређено 
време 3 године, пуно радно време (40 сати на Факул-
тету), 3 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Физиологија

на одређено време 3 године, пуно радно 
време (40 сати на Факултету)

3 извршиоца

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Неурохирургија)
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

УСЛОВИ: студент докторских студија, са завршеним 
интегрисаним академским студијама медицине, који 
је сваки од претходних степена студија завршио про-
сечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени 
су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33 Пра-
вилника о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Посебан услов: кандидати за клиничке предмете под-
носе доказ да су у радном односу у установи која је 
наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 

приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, 
доказе о испуњености услова из конкурса - оверене 
копије диплома, списак радова и публикација (у два 
примерка), оригинал или фотокопије радова и публи-
кација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педа-
гошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности (уколико постоји педагошка активност). 
Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факул-
тет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који 
нису рођени у Републици Србији. Пријаве са докумен-
тацијом подносе се Писарници Медицинског факултета 
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, 2. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 3. доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде), 
уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу; 4. доказ 
из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена копија, не старија од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); 6. доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља се само ако кандидат није стекао образовање на 
српском језику, а доказује се потврдом високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена копија); 7 лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање при-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5115.01.2020. |  Број 864 |   

Наука и образовање

меном стандардизованих поступака. У складу са чла-
ном 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 88/2017 и 27/2018), 
кандидати попуњавају пријавни формулар који је дос-
тупан на званичној интернет страни Министарства 
просвете. Потребну документацију доставити лично 
или поштом на адресу: Душана Васиљева 19, 21000 
Нови Сад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

21235 Темерин, Народног фронта 84

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена за 
васпитача или стручног сарадника (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) или образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за васпитача или струч-
ног сарадника (по врсти педагог, психолог или други 
стручни сарадник), у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
2. да има дозволу за рад васпитача или стручног сара-
ника - лиценца, 3. да има обуку и положен испит за 
директора - изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност; 4. да има нај-
мање 8 (осам) година рада у установи на пословим вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7. да је држављанин Републике 
Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем остварује 
васпитно-образовни рад; Дужност директора предш-
колске установе може да обавља и лице које има: одго-
варајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), на студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем за вас-
питача, у складу са чланом 140 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања, као и да испуњава услове набројане под 
тачком 2, 3, 5, 6, 7 и 8. Директор се бира на мандатни 
период од 4 године. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања огласа конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 
одредбом члана 140 Закона; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу за васпитача или 
стручног сарадника; оргинал или оверену фотокопију 
потврде предшколске установе о годинама на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања; оргинал или оверена фотокопија 
уверења о некажњавању издату од стране надлеж-
ног суда, не старије од 6 месеци рачунајући од дана 
расписивања конкурса; оргинал или оверена фотоко-
пија уверења из казнене евиденције издату од стране 
надлежног МУП-а, не старије од 6 месеци рачунајући 
од дана расписивања конкурса; оргинал или оверена 
фотокопија о некажњавању издата од стране Привред-
ног суда у Новом Саду, не старије од 6 месеца рачу-

најући од дана расписивања конкурса; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старија од 6 месеци; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора предшколске 
установе и оцена спољашњег вредновања за канди-
дата на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора предшколске установе, оверена фотокопија 
извештаја; доказ о знању језика на којем се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик) - оригинал или 
оверена фотокопија сведочанства или дипломе да је 
кандидат стекао средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује рад или оверена копија 
потврде о положеном испиту из језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора 
предшколске установе; уколико кандидат има поло-
жен испит за директора прилаже оригинал или ове-
рену фотокопију о истом; оцењује се и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) - доказ треба предати 
у оригиналу или овереној фотокопији; лекарско уве-
рење - може из досијеа (кандидат који буде изабран ће 
накнадно, пре закључења уговора да достави ново уве-
рење не старије од 6 месеци); евентуалне друге доказе 
о својим стручним и организационим способностима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 
месеци, прилаже кандидат који буде изабран за дирек-
тора пред ступање на дужност. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се препорученом пошиљком 
или лично на адресу ПУ „Вељко Влаховић” Темерин, 
Народног фронта 84. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара предшколске установе, 
путем телефона: 021/843-325, од 8.00 до 13.00 часова.

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

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

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
11.12.2019. године, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ” 

26204 Опово, Бориса Кидрича 10 

Васпитач
на одређено време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три годи-
не или на студијама другог степена (мастер академске 
студије (специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) - васпитач у складу 
са Законом, положен стручни испит, најмање једна 
година радног искуства. За обављање послова вас-
питача може бити примљен и приправник уз обавезу 
полагања стручног испита у року од две године од дана 
заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве сву потребну документацију предвиђену општим 
и потребним условима - оверене копије и уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. За све додатне информације 
обратите се на телефон 013/681-660, директору или 
помоћнику директора.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Домар/мајстор на одржавању 
објекта

са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2020.

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: 1. одговарајуће образовање: четврти степен 
стручне спреме - средња школа електро, машинске 
струке; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. положен испит за руковао-
ца парних котлова. Докази о испуњености услова под 
бројем 1 и 3-5 саставни су део пријаве, а доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може попунити на зва-
ничној интернет станици Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријаву поднети и 
кратку радну биографију, оверен препис (фотокопија) 
дипломе или уверење о стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење из МУП-а да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дело из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (наведено у општим условима конкурса) и сер-
тификат (уверење о положеном испиту за руковаоца 
парних котлова. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење 
о здравственој способности. Документа морају бити у 
оригиналу или оверене фотокопије, а документација 
не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Избор врши комисија, коју формира 
директор школе. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, поштом или донети лично, са назнаком „Конкурс за 
домара/мајстора на одржавању објекта”. Достављена 
документација се не враћа.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 197

тел. 013/742-300

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 
140. став 1. и 2. и чланом 122. став 5. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018-др. 
закон и 10/19) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 108/2015), да поседу-
је одговарајуће образовање из члана 140. ставови 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања стечено за наставника и стручног сарадника: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
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другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. 
члана 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лицен-
цу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; да је прошао обуку 
и положен испит за директора установе; да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, против кога 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) 
кандидат доставља: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби; оквирни план рада за време ман-
дата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за наставника, педагога или психолога (доз-
вола за рад); потврду о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал), уверење из 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор дирек-
тора, издато након објављивања конкурса (оригинал 
или оверена фотокопија); уверења основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за наведена кривична 
дела, издато након објављивања конкурса (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење привредног суда 
да није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) у ориги-
налу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију); лекарско уверење, не старије од шест месеци, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверена копија) – доставља се пре потписивања угово-
ра о раду; извештај просветног саветника као доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор), уколико нема овај извештај, канди-
дат доставља краћу изјаву на околност недостављања 
извештаја; доказ о резултатима стручнопедагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања дос-
тавља кандидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 

року положи испит за директора школе); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Конкурс спроводи комисија коју иманије Школски 
одбор и која врши обраду конкурсне документације, 
утврђује испуњеност законом прописаних услова за 
избор директора, обави интервју са кандидатима и 
прибави мишљење наставничког већа о пријавље-
ним кандидатима. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Поступак за избор 
директора спроводи комисија коју образује Школски 
одбор. Пријаве са потпуном документацијом послати 
у затвореној коверти препорученом поштом на адресу 
школе: Гимназија и економска школа „Бранко Радиче-
вић” Ковин, Цара Лазара 197, 26220 Ковин, са назна-
ком “За конкурс за избор директора школе”. Пријаве се 
могу и лично предати у школи. Пријава која не садржи 
доказ о обуци и положеном испиту за рад директора 
школе сматраће се потпуном, с тим што је изабрани 
кандидат дужан да положи испит у року од две године 
од ступања на дужност, у складу са законом. Пријаве 
на конкурс и достављена документација се не враћају 
кандидатима. Пријављени кандидати писмено ће бити 
обавештени о именовању директора, у складу са зако-
ном. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 013/742-300, сваког радног дана у 
преподневној смени од 8 до 12 часова и у поподневној 
смени од 13 до 17 часова. 

ПОЖАРEВАЦ

ОШ „СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја

тел. 012/880-100, 062/8425-141
e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника - наставник математике; б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да има држављанство 
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама школе. Пријаве са 

доказима о испуњености услова се предају непосредно 
у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 
14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставника математике“.

ПРОКУПЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Наставник социологије
на одређено време, за 40% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 
10/19) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. глас-
ник - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да су држављани РС; да знају српски језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из МК рођених и уверење 
о држављанству РС, не старије од шест месеци; уве-
рење о неосуђиваности и уверење да се против њих 
не води истрага (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; доказ о познавању српског језика под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском 
језику; кратку биографију. Проверу психофизичке спо-
собности за рад са ученицима врши надлежна служба 
за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адре-
су или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника 

са места помоћника директора школе

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018и 10/2019) потребно је: високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, и 
то: професор српског језика и књижевности, професор 
српског језика и књижевности са општом лингвисти-
ком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломирани филолог за 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5315.01.2020. |  Број 864 |   

Наука и образовање

југословенску књижевност и српскохрватски језика, 
професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно васпит-
ни рад изводи на мађарском односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог са југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, професор српског језика и срп-
ске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српскакњижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин РС; да зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно 
потписан пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; извод из МК рођених и уве-
рење о држављанству РС не старије од шест месеци; 
уверење о неосуђиваности и уверење да се против 
њега не води истрага (не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Пријаве слати на горе наведену адресу или лич-
но. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб

Стручни сарадник - педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врести 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник“ бр. 13/18), лице које је стекло 
високо образовање на студијама другог степена - мас-
тер педагог, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), да има положену лиценцу за стручног 
сарадника, да није осуђивано правоснажном пресудом 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство РС, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и ручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о положеном испиту за 
лиценцу; извод из МК рођених и уверење о држављан-
ству РС; уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о позна-
вању српског језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику (оригинал писани доказ 
или оверену фотокопију да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, који издаје високошколска надлежна устано-
ва). Пријаве слати на горенаведену адресу или лично. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора предшколске устано-
ве треба да испуњавају услове прописане чланом 122 
став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017и 27/2018 - др.закони 
и 10/19) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и вапитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 108/2015), и то: 1) да имају одго-
варајуће високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; или 
за васпитача или стручног сарадника стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; или одговарајуће 
високо образовање за васпитача стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем 
и најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да испуњавају услове прописане чланом 
7 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања и чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да нису правноснажно осуђени за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; 6) да имају дозволу за рад, лиценцу; 7) да 
имају обуку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора 
установе подноси: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном струч-

ном испиту (дозвола за рад), односно лиценци; потврду 
о радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уверење издато од 
надлежног привредног суда којим се доказује да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци); уверење, односно, извод из казнене еви-
денције издат од стране полицијске управе као 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
нарадним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, 
односно да није покренут кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директо-
ра установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора. Доказ о позна-
вању језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност. Сва 
приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа (“Службени гласник РС“ број 93/2014 и 
22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на 
конкурс за избор директора установе је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”на 
горенаведену адресу.

Школа је знање,
посао је занат
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СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
Сомбор, Моношторска 6а
тел/факс: 025/412-371
e-mail: ilrsombor@sbb.rs

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова шефа 
рачуноводства може бити примљен кандидат који, 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1 тачка 1)-5) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 27/18-други закон), и 
то: 1) одговарајуће образовање, eкономског образо-
вног профила, са квалификацијом према НОКС нивоу: 
7.1. ССС основне (дипломске) студије у трајању од 4 
до 6 година, по Закону о високом образовању до 10. 
септембра 2005. г; односно специјалистичке струковне 
студије 2. степена (ССС, 180+60 ЕСПБ), стечене у скла-
ду са Законом о високом образовању који је престао 
да важи 07.10.2017; односно према актуелном Зако-
ну о високом образовању: интегрисане академске 
студије (ИАС, макс. 360 ЕСПБ) или мастер академске 
студије (МАС, 180+120 или 240+60 ЕСПБ) или мас-
тер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ); 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја), оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 
месеци), уверење о неосуђиваности надлежне поли-
цијске управе и суда за наведена кривична дела не ста-
рије од 30 дана, лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику) и 
радну биографију.

ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује директор за 
спровођење конкурса утврдиће испуњеност услова за 
пријем у радни однос кандидата из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати коју су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене, након чега ће обавити разговор са кандида-
тима са листе. Решење о избору кандидата комисија 
доноси у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
предати непосредно школи или преко поште на адресу 
наведену у заглављу. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона број 025/412-371.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника Универзитета за научну / ужу научну 

област Филолошке науке: 

Историја мађарске књижевности 
са компаратистиком и теоријом 

књижевности и Дидактичко-
методичке науке: Методика наставе 

мађарског језика и књижевности
ванредни професор, за рад на 

мађарском наставном језику, на 
одређено време од пет година

УСЛОВИ: у звање може бити изабрано лице које је 
претходне степене студија завршило са просечном 
оценом најмање осам (8), односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука, има и више 
научних радова од значаја за развој науке, у ужој науч-
ној области за коју се бира, објављених у међународ-
ним или водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма, односно оригинално стручно остварење (пројекат, 
студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним, односно 
уметничким пројектима, објављен уџбеник или моно-
графију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима. 
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се 
општим актом Факултета и општима актима Универзи-
тета 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 и 67/2019) као и у складу са осталим 
условима за избор наставника Факултета предвиђени 
одредбама истог Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018 и 67/2019) и општима актима Универзитета 
у Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. Лице које је правноснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи не може стећи 
звање наставника, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, дипломе о одговарајућој стручној спреми - ори-
гинали или оверене копије, извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству - оригинал 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 објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник металуршке групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова предвиђених законом испуња-
вају и посебне услове прописане одредбама чл. 139 
и чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 

Наука и образовање
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стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 
9/13). Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства, на конкурс приложити и одго-
варајућу документацију, којом се доказује испуњеност 
прописаних услова: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о неосуђиваности, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Документација се доставља у ове-
реним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. 
Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково

Наставник енглеског језика
са 98,88% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, односно до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета, за 
рад у матичној школи у Брекову и ИО 

Добраче, ИО Бјелуша и ИО Малоч

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама сустема образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - 
др. Закон и 10/19) и чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања 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, 13/18 и 11/19); 1. да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне. мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области из области педагошких наука, с тим да студије 
првог степена морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик као језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани образац пријавног формулара кандидати 
достављају: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; потврду или уверење о 
неосуђиваности из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од 6 

месеци); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену копију). Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично 
или слати на адресу: Основна школа „Бреково“, 31234 
Бреково, са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. У пријави обавезно навести контакт 
телефон.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕСТРЕ ИЛИЋ”

14000 Ваљево, Милована Глишића 45
тел. 014/221-392

Педагог школе
на одређено време преко 60 дана, ради 
замене запосленог док обавља послове 

директора школе, до истека мандата

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

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 
тумачење) кандидати морају испуњавати и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/19), и то да: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) и 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторено пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24 Закона 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 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - други закони и 10 /19) односно: да има 
стечено средње образовање и да поседује уверење о 
савладаном програму обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), у складу са Правилником о програ-

му обуке за педагошког асистента, 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс приложе: кратку био-
графију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена 
дела кандидат прибавља у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаве за сва радна места се подносе лично 
или поштанским путем на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Општина Бујановац, Село Левосоје
тел. 017/7652-239

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 27/18- др. Закони 
и 10/19) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 108/2015). За директора школе може 
бити изабрано лице које има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника или стручног сарад-
ника основне школе; да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
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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. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора школе. Уз пријаву 
кандидат подноси: 1. биографске податке, односно 
радну биографију; 2. оверен препис/оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 3. оверен препис уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за 
рад); 4. обуку и положен испит за директора (пријава 
се неће сматрати непотпуном, без доказа о положеном 
испиту за директора а изабрани кандидат биће дужан, 
да у законском року, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања); 5. потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (не 
старије од 6 месеци); 6. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); 7. уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
(оригинал или оверена копија, издато након објављи-
вања конкурса); 8. уверење надлежне ПУ-МУП-а, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); 9. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 10. уверење 
привредног суда да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (оригинал, 
издато по објављивању конкурса); 11. извод из матич-
не књиге рођених - нови образац (оригинал или овере-
ну фотокопију); 12. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако кан-
дидат није имао стручно-педагошки надзор (извештај 
или потврда просветног саветника да кандидат није 
имао стручно-педагошки надзор); 13. уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави оверену 
фотокопију извештаја о спољашњем вредновању шко-
ле доказ о резултату стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања; 14. доказ да зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку; 15. оквирни план и програм рада директора школе 
за време трајања мандата од 4 године, као и остала 
документа која могу послужити као доказ о стручним 
и организаторским способностима. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу школе: 
ОШ „Вук Стефановић Караџић” Левосоје, са назнаком 
„Пријава по конкурсу за директора” лично или поштом. 
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (јавног бележ-
ника - нотара). Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 017/7652-239, рад-
ним даном од 9.00-13.00 часова.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425, 731-408

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: за директора предшколске установе може да 
буде изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, чланом 139 и чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као 
и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС“, бр. 108/2015 од 24.12.2015. године) и то: I - да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 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) за васпитача или стручног сарадника 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких 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 пред-
мет, односно групу предмета. I А - да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019), 
за васпитача које је стекло на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; II - да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; III - да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (у смислу члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања); IV - да није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, у складу са Законом и подзаконским актима; V 
- да има држављанство Републике Србије; VI - да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпитно-обра-
зовни рад; VII - да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (стручни испит или испит 
за лиценцу); VIII - да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони и 10/2019) или најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019); IX - да 
има обуку и положен испит за директора (лиценца за 
директора).

ОСТАЛО: Кандидат за директора установе уз попуње-
ни пријавни формулар (образац на званичној интернет 
старници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) треба да достави и: доказе о испуње-
ности услова за избор директора у складу са Законом 

и подзаконским актима, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању из члана 140 став 1, став 2 и став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(диплома или оверена фотокопија дипломе); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стра-
не МУП-а РС, да није старије од шест месеци); доказ 
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни 
преступ (уверење привредног суда, да није старије од 
шест месеци); доказ да има држављанство Републи-
ке Србије (уверење, да није старије од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује васпитно-образовни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском јези-
ку (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе); доказ 
о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, 
уверења или другог документа о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу); доказ о обуци и поло-
женом испиту за директора (уколико кандидат то посе-
дује, а у супротном изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност, због чега 
се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сма-
трати непотпуном); доказ о радном искуству на посло-
вима образовања и васпитања (потврда или уверење). 
Осим наведеног, кандидати достављају и остала доку-
мента од значаја за одлучивање, и то: доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, уколико га кандидат 
поседује); резултате стручно-педагошког надзора у 
раду установе и оцену спољашњег вредновања уста-
нове (дужан је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага из надлежности вишег суда и 
вишег јавног тужилаштва као и основног суда и осно-
вног јавног тужилаштва сходно члану 139 став 1 тачка 
3) Закона (уверења основног и вишег суда, основног и 
вишег тужилаштва, да није старије од шест месеци); 
биографија са кратким прегледом кретања у служби, 
предлог програма рада директора установе и програм 
рада кандидата. По завршетку конкурса примљена 
документација се не враћа кандидатима, већ се дос-
тавља министру ради доношења одлуке о избору 
директора. Пријава са доказима се подноси у оригина-
лу или овереној фотокопији. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу, као и пријава која је предата препорученом 
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или на дан 
државног празника или у неки други дан када установа 
не ради рок истиче првог наредног радног дана, док се 
потпуном пријавом сматра пријава која садржи радну 
биографију и све доказе о испуњености за избор чије 
се прилагање захтева конкурсом, у складу са Законом 
и подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама ПУ „Бајка” или предати пре-
порученом поштом на адресу: Предшколска установа 
„Бајка” Књажевац, Капларова 6, 19350 Књажевац, са 
назнаком “За комисију за избор директора”. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Информације о конкурсу могу се добити телефо-
ном на број: 019/731-425.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Оглас објављен 25.12.2019. у публикацији 
“Послови” исправља се за радно место: струч-
ни сарадник - логопед и то: уместо стручни сарадник 
- логопед на одређено време, треба да стоји: стручни 
сарадник - логопед на неодређено време

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Срадник у звање асистента за ужу 
научну област Информационе 

технологије
на одређено време од три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање сарадник у 
настави за ужу научну област 
Информационе технологије

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија, са просе-
ком оцена најмaње 8 на студијама првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фотоко-
пије диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и сами радови) подносе се Факултету у року од 
8 од дана објављивања у публикацији „Послови” на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Кон-
такт телефон: 023/550-501.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
Рачунари у системима управљања

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

11,5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образовање; 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекао: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (кандидат мора 
имати завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018): 1. 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; 2. дипломирани електротехнички 
инжењер, смер електронски; 3. дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергети-
ке; 4. дипломирани инжењер рачунарства; 5. дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачунарства, смер 
електроника и телекомуникације; 6. мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области електротехнике 
и рачунарства, на свим студијским програмима осим 
из области енергетике; 7. мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, студијски програм рачунарске 
комуникације и претходно завршене основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачунарства, 
на студијском пограму рачунарске мреже и комуника-
ције. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати ради пријаве на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој 
врсти и степену стручне спреме; оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања, које према подацима из казнене евиденције 
издаје полицијска управа, уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву на 
конкурс морају бити оверене од стране јавног бележ-
ника - нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са документацијом доставити лич-
но или путем поште на горенаведену адресу, са назна-
ком “За конкурс”.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Влада Швајцарске Конфедерације до-
нираће у наредне четири године 3,75 ми-
лиона швајцарских франака за подршку 
даљем развоју иновација и ширење мре-
же научно-технолошких паркова у Ср-
бији кроз пројекат „Технопарк Србија 2 
– подстицање извоза кроз развој техно-
лошких паркова“.

Пројектом се предвиђа пренос моде-
ла, знања и искустава Научно-технолош-
ког парка Београд (НТП Београд) у Ниш 
и Чачак, како би се помогао развој науч-
но-технолошких паркова у овим градо-
вима и како би се оспособили да подрже 
развој иновација у својим регионима. 
Пројекат се надограђује на претходни, 
финансиран такође од швајцарске владе, 
уз чију подршку је успостављен и раз-
вијен први функционални научно-техно-
лошки парк у Србији – Научно-технолош-
ки парк Београд, у коме се сада развија 
више од 70 стартап и технолошко развој-
них компанија.

Меморандум о разумевању о им-
плементацији пројекта потписали су 
у Научно-технолошком парку Београд 
министар просвете науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић и амбасадор 
Швајцарске Конфедерације у Србији, Њ. 
е. Филип Ге (Philippe Guex). Амбасадор 
је указао да ће сарадња између науч-
но-технолошких паркова у Београду, 
Нишу и Чачку, у оквиру новог пројекта, 

допринети регионалном развоју Србије у 
области иновација, охрабрити младе за 
технолошко предузетништво и повећати 
конкурентност високотехнолошке индус-
трије у Србији.

„Да би се додатно подстакао раст 
броја стартапова биће успостављена и 
посебна шема pre-seed финансирања за 
стартап компаније у најранијој фази раз-
воја, а кроз различите обуке и подршку 
ментора пројекат ће пружити потребна 
знања и вештине за убрзан развој њи-
хових иновација и излазак на глобално 
тржиште. Швајцарски савезни институт 
за интелектуалну својину ће такође бити 
активан на пројекту, јер ће обезбедити 
потребан трансфер знања и пружити до-
датну подршку у области права интелек-
туалне својине, што је област коју старта-
пови често потцењују“, истакао је Ге.

Министар Шарчевић подсетио је да 
је Влада Републике Србије изузетно пос-
већена стварању услова за развој науке и 
економије засноване на знању.

„Градимо научно-технолошке пар-
кове у Новом Саду и Нишу, уз додатне 
објекте за НТП Чачак и НТП Београд. 
Очекујемо да технолошки паркови у 
овим градовима буду успешни као овај 
на Звездари и зато нам је тако значајна 
ова подршка швајцарске владе. Обаве-
за свих нас јесте да створимо услове да 
млади људи могу у својим градовима 
да остваре своје идеје, да развијају своје 
стартап компаније, односно нађу посао 
и обезбеде своју будућност“, истакао је 
Шарчевић.

Гордана Даниловић Грковић, в.д. 
директора Научно-технолошког парка 
Београд, указала је да је највећи изазов 
2015. године, када је основан НТП Бео-
град, био како најбрже могуће развити 
успешан технолошки парк у складу са 
искуствима развијених земаља и модел 
прилагођен нашим условима који даје 
резултате.

„Сада је циљ да реализацијом но-
вог пројекта у Нишу и Чачку добијемо 
технолошке паркове као генераторе за 
развој нових производа и услуга који се 
пласирају широм света, да више стоти-
на младих прође кроз наше програме, 
а швајцарска влада је овим пројектом 
обезбедила pre-seed финансирање за сто 
најбољих иновација. Важно је да обез-
бедимо континуирано учење колегама 
у Нишу и Чачку, како би на најбољи мо-
гући начин могли да препознају специ-
фичности развоја иновација у својим 
регионима и развију технолошке парко-
ве по мери својих средина“, објаснила је 
Гордана.

Успостављањем технолошких парко-
ва развијају се генератори развоја. Тако 
су компаније чланице Научно-технолош-
ког парка на Звездари, само у 2018. годи-
ни приходовале 20 милиона евра, док је 
остварен извоз у вредности од 10,5 мили-
она евра. У НТП Београд обучено је 400 
потенцијалних предузетника, 2.000 сту-
дената је анимирано за техно-предузет-
ништво, опремљена је и оспособљена за 
рад 3Д иновациона лабораторија и раз-
вијен је пословни модел за успостављање 
и развој научно-технолошких паркова и 
инкубатора у другим регионима.

Јачање подршке у раној фази развоја 
стартап компанија кроз нови пројекат и 
пренос доказаног модела НТП Београд 
у регионе прилагођавањем локалним 
условима, допринеће даљем повећању 
броја стартапова и иновативних техно-
лошких компанија подржаних од на-
учно-технолошких паркова у Београду, 
Нишу и Чачку.

ПОДРШКА МЛАДИМ СТАРТАПОВИМА
Донација за развој иновација и ширење мреже научно-технолошких 

паркова у Србији

Извор: нтпарк.рс
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У Србији недостаје око 30.000 занатлија различитих про-
фила, показује рачуница Грађевинске коморе Србије. Стручња-
ци и надлежни упозоравају да је тешко надоместити дефицит 
овог кадра, а решење виде у вишим платама, бољим условима 
рада, дуалном образовању и бољем планирању.

Горан Родић, из Грађевинске коморе, каже да Србији недос-
таје читава занатска елита, што погађа и грађевински сектор, 
који је ослоњен на чак 50 индустријских грана. 

„Међу њима нису само тесари, армирачи, зидари, стола-
ри, већ и они који се баве електроинсталацијама, машинским 
инсталацијама, али и високотехнолошки мајстори. Aко и они 
буду одлазили у иностранство, нећемо моћи да одржавамо по-
стојеће системе“, рекао је Родић. 

Он је навео да су ове струке тражене у иностранству и да 
би тренутно око 100.000 људи могло да се запосли у земљама 
Западне Европе. 

„Тешко је надоместити квалитетну радну снагу и примет-
но је да долазе грађани Македоније, Албаније да раде код нас. 
Највећи проблем је што нам недостају мајстори, квалификова-
ни руковаоци машина, добре пословође“, истиче Родић и наво-
ди да је решење дуално образовање и подмлађивање занатског 
кадра. 

Он истиче да у Србији њихова примања нису више тако за-
немарљива и да су за неке послове дневнице знатно повећане. 
У огласима које објављују послодавци може се видети да се по-
нуђене плате крећу од 35.000 динара, па до преко 200.000 ди-
нара, а разлика у висини примања зависи од тога да ли је рад 
за стално, на одређено током израде пројекта и од стручности, 
искуства и знања у методама заваривања. 

Игор Симовић, из једног водоинсталатерског сервиса у Бе-
ограду, каже да се њихове плате у Србији крећу од 50.000 дина-
ра па навише, у односу на то колико раде, као и да за њих посла 

увек има, али да велики број колега одлази у иностранство због 
боље зараде. 

Према подацима Националне службе за запошљавање, до 
посла брже долазе оператери на ЦНЦ машинама, заваривачи, 
мехатроничари, књиговође, кувари, електротехничари елек-
тронике, рачунара, рачунарских мрежа и телекомуникација, 
техничари за биотехнологију, за компјутерско управљање, 
као и тесари, зидари, армирачи, месари. Код тих профила, у 
највећем броју случајева, првенствени услов за запошљавање 
је одговарајуће радно искуство, као и поседовање специфичних 
знања и вештина. 

СРБИЈИ НЕДОСТАЈУ ЗАНАТЛИЈЕ
Потребе тржишта рада

Извор: Dnevnik.rs

СРБИЈА ИМА НАЈВЕЋИ РАСТ ИНОВАТИВНИХ 
ФИРМИ НА СВЕТУ

Вредност извоза ИТ сектора 1,4 милијарде евра

Српска ИТ индустрија, чији најзна-
чајни део чине технолошка стартап 
предузећа, ојачала је своју позицију на 
домаћем и међународном тржишту и 
постала један од главних стубова до-
маће економије. У 2019. години Србија је 
стављена на глобалну StartupBlink мапу, 
завршене су али и започете „милионске“ 
аквизиције домаћих технолошких пре-
дузећа од стране светских гиганата, от-
варају се иновациони центри,...

„Стартапи у Србији су све бољи, има 
их све више и добијају све више инвес-
тиција“, каже Зоја Кукић из Иницијативе 
„Дигитална Србија“. Када се данас по-
гледа светска стартап мапа, између Тел 
Авива у Израелу и Естоније налазе се 
само Београд и Нови Сад.

„И то је једина тачка у ширем регио-
ну која светли, а инвеститори и различи-
те организације дају подршку стартапи-
ма јер виде да се у Србији дешава нешто 
веома значајно”, додаје Зоја.

Вредност извоза ИТ сектора, наводе 
надлежни, премашиће за минулу годи-

ну 1,4 милијарде евра. Према извештају 
глобалне компаније Startup Genome, која 
сарађује са више од 300 стартап заједни-
ца у свету, Србија бележи највећи раст 
регистрованих иновативних предузећа 
у свету, а процене су да у земљи у овом 
моменту ради између 200 и 400 новоре-
гистрованих стартапа, највише у Новом 
Саду и Београду, али и Нишу, Суботици, 
Зрењанину...

Српска гејминг индустрија, на при-
мер, као и наши „блокчејн” стручњаци, 
већ су препознати у међународним ок-
вирима.

„Да би се убрзао развој овог сектора 
и ослободио сав потенцијал који у себи 
носи неопходно је, кажу, додатно мења-
ти законе, обезбедити лакши приступ 
новцу и више улагати у образовање ИТ 
стручњака. Највећи изазов за државу у 
2020. години је питање како обезбеди-
ти додатне подстицаје и задржати ИТ 
стручњаке у земљи“, сматра оснивач и 
генерални директор „Стартита“ Вукашин 
Стојков.

„Проблем је што је приступ капиталу 
у Србији поприлично ограничен када 
су стартапи у питању, због чега је неоп-
ходно да се држава додатно ангажује и 
обезбеди подстицаје технолошким ино-
вационим фондовима да дођу у Србију“, 
сматрају интернет предузетници.

Извор: еспресо.рс
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РУКОТВОРИНЕ СРПСКИХ ЖЕНА 
СА СЕЛА

Иницијатива за упис три српска ћилима на Унеско листу светске баштине

Србија ради на томе да пиротски, стапарски и сјенич-
ко-пештерски ћилим буду стављени на Унескову листу светске 
културне баштине. Ту иницијативу покренули су Координацио-
но тело за родну равноправност, НАЛЕД, амбасадор Немачке и 
амбасадорка Канаде. Пиротски, стапарски и сјеничко-пештер-
ски ћилим уписани су у Национални регистар културне башти-
не Србије, што је предуслов да би били на Унесковој листи, а за-
хтев за упис тих ћилима на Унескову листу требало би, према 
најавама, да буде предат до марта 2020.

Рукотворине српских жена са села – азбуке у златовезу, 
тканице и српски пешкири – нашле су место код више од 100 
дипломата. Руски председник Владимир Путин и француски 
председник Емануел Макрон добили су пиротске ћилиме, 
стапарски ћилим добио је принц Чарлс, а краљевски појас на-
прављен је за кинеског председника Си Ђинпинга.

„Од 2017. године, када смо са НАЛЕД-ом и Етно-мрежом 
покренули иницијативу ‘Упослимо 1.000 жена у руралним под-
ручјима’, њих 698 ради на изради традиционалних рукотвори-
на, чиме смо показали да не само што чувамо српско културно 
наслеђе, већ доприносимо економском оснаживању и запо-
шљавању жена са села, имајући у виду да је 50 одсто радно 
способних сеоских жена формално незапослено“, изјавила је 
потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић.

Она је додала да је у међувремену, заједно са НАЛЕД-ом и 
амбасадорима Немачке и Kанаде, упућена званична иниција-
тива Етнографском музеју да се три ћилима – пиротски, ста-
парски и сјеничко-пештерски, упишу на Унеско листу светске 
културне баштине, као и да је важно да добијемо Закон о занат-
ству, као важан законодавни оквир за даљи развој ове области. 
„У 2020. години радићемо и на успостављању института ‘чу-
вари традиције’ у локалним самоуправама, како бисмо наше 
културно благо заштитили и на прави начин представили у 
земљи и свету“, рекла је Зорана Михајловић.

Министар културе и информисања Владан Вукосављевић 
рекао је да држава активно ради на афирмисању заштите кул-
турних добара. „Направили смо одређене помаке у заштити и 
представљању материјалног и нематеријалног културног на-
слеђа, јер је то у интересу очувања нашег мултикултуралног 
идентитета“, рекао је он.

Виолета Јовановић, председница Управног одбора Ет-
но-мреже, истакла је да је циљ ових активности да културно 

градимо, чувајући културно наслеђе и подстичући економ-
ско оснаживање жена.

„Српски и војвођански салон доприносе пракси културне 
дипломатије – поклањањем традиционалних рукотворина 
страним званичницима ми чувамо своје наслеђе, али и ст-
варамо извор прихода за жене на селу“, рекла је Виолета и 
додала да је важно ширити свест о значају чувања нацио-
налног идентитета и слања поруке толеранције и мултикул-
туралности.

Јованка Шиовљански, из Удружења жена „Гороцвет“ из 
Инђије, казала је да су многе жене прошле обуке и научиле 
све технике рада, те да је ово удружење посебно специјали-
зовано за технике веза и златовеза. Њихови производи стиг-
ли су до бројних државника, међу којима је и кинески пред-
седник Си Ђинпинг, који је добио краљевски појас.

Извор: mgsi.gov.rs

     
ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАСЛЕЂА

   Етно-мрежа је кровна асоцијација произвођача рукотворина 
из целе Србије, организованих у занатска удружења и задруге 
које израђују аутентичне рукотворине применом традиционал-
них техника. Циљ је очување традиционалног наслеђа кроз оспо-
собљавање и економско оснаживање жена и младих за тржишну 
производњу рукотворина.
   Основана је у мају 2005. уз подршку УСАИД-а и израсла је у во-
дећу струковну организацију која пружа обуку, стручну подршку 
и поставља стандарде у производњи рукотворина за своје члано-
ве. Етно-мрежа се залаже за економску и друштвену афирмацију 
произвођача рукотворина и спроводи мере којима традиционал-
но наслеђе ставља у службу локалног развоја и запошљавања.
   Деловањем Етно-мреже, стапарски ћилим је отргнут од забо-
рава и уврштен на Националну листу нематеријалног наслеђа и 
ревитализоване су 4 традиционалне технике: златовез, ткање 
(клечање), пустовање, нецање.
   Куповином производа чувамо традицију Србије и стварамо из-
вор прихода за жене и младе из руралних подручја који израђују 
традиционалне рукотворине.
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Бато Ђокић из села Висибабе каже да је одувек био 
заљубљен у давна времена, па је његова љубав преточена и у 
дела. 

„Дрво, камен и кост једино је што су праисторијски људи 
користили. Фасцинантно је на које све начине су се довијали 
како би опстали у суровој природи“, истиче он. 

Стреле од рогова, ножеви од костију и секире од камена 
само су део неолитског наоружања које Бато прави на тради-
ционалан начин – ручно.

„Обрада камена није нимало једноставна. На филмовима 
и у музејима видимо готов производ, али до њега је изузетно 
тешко доћи. На каменој стрелици најзахтевније је изоштрити 
врх, ако ту погрешите целодневни рад може бити узалудан“, 
испричао је овај ковач старог оружја, који у паузама слика и 
свира фрулу. 

Материјал проналази сам, у природи, а баш као и некада, 
врло често се потпомаже ватром.

„На ватри се савијају рогови, а онда од њих касније можете 
правити шта хоћете. Неолитски људи најчешће су то користили 
за прављење чешљева, јер ко је имао чешаљ имао је и фри-
зуру“, каже Бато.

Знање како се живело у млађем каменом добу стицао је уз 
помоћ археолога. Теорију је поткрепио праксом, а његов рад 
биће заокружен изложбом коју је планирао у Ужицу, и то уз 
помоћ пријатеља – сликарке Гордане Елиот, која ја задужена за 
прављење аутентичног накита. 

Међутим, није неолит једино доба којим је Бато фасцини-
ран, па зато овај слободни уметник често кује и оружје налик 
оном са којим су Римљани побеђивали у великим биткама. Ње-
гови мачеви пронашли су примену и у садашњости, па их не-
ретко користе глумци у позоришту како би што боље дочарали 
дух старих времена.

ПРОШЛОСТ КАО ИНСПИРАЦИЈА

Извор: ртс.рс

Љубав и посао

Извор: рина.рс

Стране инвестиције допринеле обарању незапослености у 2019. години

Стопа привредног раста у Србији 
премашила је предвиђања ММФ-а и 
Светске банке и износиће четири одсто, 
чему су највише допринеле инвестиције, 
пре свега страна улагања. Због тога је и 
незапосленост први пут пала испод де-
сет процената. Радна места отварана су 
ове године у свим крајевима земље, а 
први нови производни погон у 2019. го-
дини добио је Лесковац. 

Инвестиција вредна 25 милиона евра 
британске компаније „Аптив“, уз подрш-
ку државе са више од осам милиона евра, 
удахнула је живот новој индустријској 

Зеленој зони и подигла животни стан-
дард у Лесковцу. Електроинсталације за 
аутомобилску индустрију већ производи 
1.500 радника. „У 2020. планирају запо-
шљавање још 1.000 до 1.500 људи, које ће 
се реализовати у периоду од фебруара до 
августа“, навела је за РТС Марија Стева-
новић, из Филијале Лесковац Национал-
не службе за запошљавање.

После неколико деценија прва стра-
на инвестиција стигла је и у Панчево. 
Немачки ЦТФ са улагањем од 160 мили-
она евра донео је нова радна места и нај-
савременију технологију у производњи 
компоненти за ауто-индустрију, бродове 
и железницу.

Ипак, највећа инвестиција у Војво-
дини после пола века стиже у Зрењанин. 
Кинеска компанија „Линглонг“ гради 
фабрику гума вредну 800 милиона евра. 
„Најпре ћемо примити раднике технич-
ке струке, које ћемо послати на обуку у 
Кину, а онда ћемо истражити тржиште у 
окружењу и из Африке“, истакао је Ванг 
Фенг, председник компаније „Шандонг 
Линглонг тајер“.

Глобални лидер у производњи енте-
ријера за аутомобилску индустрију који 
у свету запошљава 32.000 радника своју 
прву фабрику у централној и југоисточ-
ној Европи отворио је у Крагујевцу. Ки-
нески „Јанг фенг“ упослио је првих 200 

радника. „План је да у наредне четири 
године имамо укупно 800 људи, фабрика 
ће радити у оквиру Слободне трговинске 
зоне Шумадија“, рекао је Милош Радо-
вић, директор „Јанг фенг“ Крагујевац.

Предраг Лучић из Регионалне прив-
редне коморе Шумадије и Поморавља 
казао је за РТС да почетак рада компа-
није „Јанг Фенг“ додатно потврђује ин-
вестициону атрактивност града Крагује-
вца као великог привредног центра.

Нови погони отварани су од Суботи-
це, где су инвестирале немачке и ита-
лијанске компаније до Рашке, у којој је 
уз помоћ државе домаћи привредник 
отворио фабрику за производњу рад-
не заштитне опреме. Најављују се и 
нова улагања. „Ми смо у преговорима 
и док се не заврше не бих могао да из-
лазим у јавност, али будите сигурни да 
ће бити пријатних и лепих изненађења 
за Лесковчане у 2020. години“, напоме-
нуо је Горан Цветановић, градоначелник 
Лесковца.

Током 2019. године Србија је при-
вукла 3,8 милијарди евра страних ин-
вестиција, што је довело до стопе раста 
од четири одсто и стопе незапослености 
од 9,5 посто. Само за активне мере за-
пошљавања у наредној години држава 
ће издвојити више од четири милијарде 
динара. 

РАДНА МЕСТА ОТВАРАНА У СВИМ КРАЈЕВИМА ЗЕМЉЕ

У својој импровизованој радионици Ђокић кује старо оружје, исто оно којим се 
неолитски човек борио за храну, опстанак и живот у тадашњој заједници
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„У Србији је остало нешто више од 70 
предузећа за приватизацију, при чему 
око 30 не могу да буду предмет огла-
шавања и приватизације због имовин-
ско-правних, судских или неких других 
проблема“, каже државни секретар у Ми-
нистарству привреде Драган Стевановић 
и додаје да је за приватизацију реално 
остало до 40 предузећа.

„Када говоримо о сектору који се 
бави приватизацијом и стечајем, ту смо 
направили озбиљне помаке, нешто преко 
70 предузећа је остало у овом портфељу“, 
потврдио је Стевановић за „Танјуг“. Наја-
вио је да ће Агенција за лиценцирање 
стечајних управника у 2020. наставити 
да се бави продајом имовине предузећа 
и истакао да је у 2019. години било више 
од 100 огласа, а да се средства остварена 
кроз продају стечајних дужника мере у 
милијардама динара.

„Буџет је имао корист од преко ми-
лијарду динара, док су остала средства 
ишла на рачуне поверилаца у тим сте-
чајним поступцима“, рекао је Стевано-

вић. Додао је да је законским изменама 
поступак продаје имовине релаксиран 
и да је додатно створена могућност за 
ефикаснију продају како би та имовина у 
наредном периоду почела да ствара нову 
вредност која ће се видети на годишњем 
расту српске економије.

Према речима Стевановића, Минис-
тарство привреде планира интензивнију 
и снажнију корпоративизацију јавних 
предузећа у Србији, што ће се индирект-
но рефлектовати на раст у 2020. години. 
„Надзор над радом јавних предузећа је 
у надлежности Министарства привреде. 
Нас очекује и имамо потребу да урадимо 
озбиљне искораке када је у питању овај 
сектор“, рекао је Стевановић.

Министарство привреде ће у 2020. 
години, у партнерству са Светском бан-
ком, радити на завршетку докумената 
која би требало да уведу принципе кор-
поративног управљања у сектор јавних 
предузећа.

„То ће додатно уредити односе, унети 
неке нове квалитете и тонове у области 

јавних предузећа. Мислим да ћемо има-
ти добре резултате, с озбиром на искорак 
који смо урадили на нивоу републичких 
јавних предузећа, где смо из дебелог ми-
нуса прешли у кумулативни плус“, каже 
Стевановић и додаје да ће ови принципи 
помоћи да се тај тренд задржи, однос-
но да се унапреди, како би резултати у 
перспективи били још бољи.

Извор: ртс.рс

ПРИВАТИЗОВАЋЕ СЕ ЈОШ 40 
ПРЕДУЗЕЋА

Према информацијама из Министарства привреде

Од првог дана нове године паушалне предузетнике саче-
кала су нова правила. Изменама Закона о порезу на доходак 
грађана укинуте су групе паушалаца и проширен је списак 
оних који могу да постану паушалци. Једна од главних новина 
за више од 115.000 паушалаца је да ће од 15. јануара порес-
ка решења добијати унапред, електронским путем, па ће тако 
знати колики им је порез за целу годину. За поједине биће и 
додатних олакшица.

„Постоје ослобођења, односно умањења која су везана за 
дужи одлазак на породиљско боловање за људе млађе од 30 
година и за старије од 55 или 60, у зависности од делатности. 
За почетнике у пословању прве три године постоје умањења од 
20, 15, односно 10 одсто. Уколико се на то дода и ако су млађи 
од 25 или 30 година, то умањење може да дође и до 50 одсто, 
што јесте нека стимулација“, истакла је за РТС Јелена Бојовић, 
представница НАЛЕД-а.

Новина је да ће паушално моћи да се опорезују и ауто-ме-
ханичари, ауто-лимари и рачуновође. Начин опорезивања 
мења се за 14 делатности, међу којима су таксисти, програме-
ри, архитекте, уметници. Њима ће се порез обрачунавати по 
републичком просеку. Сви паушалци мораће да полажу тест 
самосталности, који се очекује у марту. Идеја теста је да се на 
бази одређених критеријума утврди да ли особа код налогода-
вца ради као предузетник или обавља послове које би у редов-
ном току обављало запослено лице, наводе из Министарства 
финансија.

Професор Факултета за економију, финансије и админи-
страцију Горан Радосављевић верује да ће због теста неке кате-
горије, попут људи који раде у ИТ-у и консалтингу, а раде само 
за једног клијента, у потпуности нестати, тј. неће моћи више да 
буду паушалци. „У овом тренутку не знамо како ће се тај тест 
спороводити и како ће стварно у пракси функционисати“, изја-
вио је Радосављевић. 

Ако послодавац одлучи да запосли паушалца добиће олак-
шице, и то у првој години 70 одсто умањене порезе и доприно-
се, у другој 65, у трећој 60 одсто.

НОВА ПРАВИЛА ЗА ПАУШАЛЦЕ
Олакшице за фриленсере у 2020. години

Извор: ртс.рс
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У Србији 42 прехрамбена и непре-
храмбена производа имају заштићено 
географско порекло. Док футошки купус 
и пиротски качкаваљ бележе раст про-
изводње, пиротски ћилим тка само јед-
но удружење жена. Надлежни кажу да 
ће потенцијал производа са географским 
пореклом подржати додатним субвен-
цијама.

Када веште руке по наслеђеном ре-
цепту упакују мирисе климе и укусе ге-
ографије у јединствен производ, онда је 
испуњен први услов за заштиту географ-
ског порекла. Захваљујући томе, храна 
из Француске и Италије освојила је свет, 
а слично ће покушати и произвођачи 
лесковачког ајвара.

„Укус и мирис долазе од печења на 
дрва на металним плотнама. Ту је уло-

жено доста ручног рада. Не користимо 
хибриде него сорту у типу куртове ка-
пије, паприке која даје 50, 60 одсто мање 
приносе“, каже Стевица Марковић из уд-
ружења „Лесковачки ајвар“.

Већи трошкови производње и не-
лојална конкуренција која некажње-
но користи ознаке које само личе на 
заштићено географско порекло, главни 
су разлози за мањи број сертификованих 
произвођача.

„Због свега тога потрошачи не могу 
добро да разумеју додатни квалитет који 
пружају аутентични и проверени произ-
води. Не постоји лого који јасно означава 
да је то производ са заштићеним име-
ном“, истиче Драгана Тар из компаније 
SEEDEV. Она додаје да локалне самоу-
праве воле да се подиче производима, 
али да слабо брину о њима и не пружају 
произвођачима подршку у виду додатне 
обуке или промоције.

Решење проблема нуди Виолета Јо-
вановић из Наледа.

„Заговарамо идеју да се у свим већим 
градовима и туристичким центрима ус-
поставе етно-галерије у којима ће се пла-
сирати аутентични производи. Пре свега 
у Београду, где их туристи и странци 
траже“, објашњава она.

У Министарству пољопривреде кажу 
да су свесни и потенцијала и проблема и 
зато спремају нове субвенције које неће 
искључити постојећу подршку.

„Покривање дела трошкова сертифи-
кације се креће од 55 до 60 одсто, ако се 
ради о маргиналним подручјима. Такође, 
имамо и систем за успостављање кон-
тролних маркица“, објашњава Бранислав 
Ракетић из Министарства пољопривре-
де.

„Пре него што изађу пред страног 
купца, производи са географским поре-
клом требало би да освоје домаћег пот-
рошача и на томе треба да се ради“, до-
даје он.

СЕРТИФИКАТ УНАПРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ И 
ПРИВЛАЧИ ИНВЕСТИТОРЕ

Увођење највиших стандарда

Танјуг

     
Међународни БФЦ стандард (Business 
Friendly Certification) је сигнал инвес-
титорима да су општине Југоисточне Ев-
ропе спремне и организоване да одго-
воре на њихове захтеве. Доказ да су по 
мери привреде, међутим, додељује се на 
одређени рок - раније две, а сада на три 
године. По истеку, локалне самоуправе би 
требало да га обнове. Оне које га имају, 
показују истраживања, привлаче више 
инвеститора, а за 70 одсто су унапредиле 
пословно окружење. Сертификовани гра-
дови и општине су: Рума, Панчево, Стара 
Пазова, Пожаревац, Нови Сад, Шабац, 
Ћуприја, Лесковац, Сомбор и Пећинци. У 
процесу су: Чачак, Ниш, Рашка, Суботица, 
Велика Плана, Бор, Ужице и Горњи Мила-
новац.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Ср-
бије Младен Шарчевић најавио је расписивање конкурса за запошљавање у 
просвети. Он је одржао састанак са представницима Синдиката образовања 
Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката радника у 
просвети Србије и ГСПРС Независност.

На састанку је било речи о расписивању конкурса за запошљавање на 
упражњеним радним местима где запослени раде на одређено време. Шар-
чевић је том приликом истакао да је циљ у наредном периоду да се запосли 
што више просветних радника који чекају од 2014. и 2015. године на радни 
однос, истичући да нам је потребан квалитет, али и мотивисани запослени.

Следећи корак, како је подвукао, јесте увођење ментора, односно тутора 
у систем рада, што ће знатно олакшати функционисање школа.

Синдикати су оценили да се на ово дуго чекало и истакли да подржавају 
Министарство у овој иницијативи. У наредном периоду радиће се и на оста-
лим сегментима унапређења нових категорија система рада.

ПРОСВЕТИ ПОТРЕБНИ МОТИВИСАНИ ЗАПОСЛЕНИ
У наредном периоду повећање броја запослених у просвети

Извор: srbija.gov.rs
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Након добијања свих неопходних сер-
тификата, почела је са радом Национал-
на лабораторија за безбедност хране и 
фито лабораторија са банком биљних 
гена. На тај начин је у потпуности за-
окружен систем безбедности хране у Ре-
публици Србији, која сада има државну, 
кровну институцију која ће испитива-
ти квалитет свих врста прехрамбених 
производа и контролисати рад свих ла-
бораторија на територији наше земље.

У изградњу и опремање Дирекције 
за националне референтне лабораторије 
(ДНРЛ), у чијем склопу ради више лабо-
раторија, до сада је уложено око 20 ми-
лиона евра. Од тог износа, ЕУ је дала 7,5 
милиона евра бесповратних средстава, 
а остатак је обезбедила Влада Србије из 
буџета.

„Отварање Националне лабораторије 
за безбедност хране је било услов да се 
безбедност хране додатно унапреди“, 
истакао је министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Бранислав Не-
димовић и додао да ће у лабораторијама 
Дирекције моћи да се контролише све – 
воће, поврће, млеко, месо, семе.

Лабораторије ће поред осталог кон-
тролисати да ли у храни има пестицида, 

тешких метала, ветеринарских лекова, 
микотоксина.

Недимовић је најавио и да ће сада 
моћи да почне и контрола свих приват-
них лабораторија у земљи које се баве 
испитивањем квалитета хране и објас-
нио да је све урађено како би се избегло 
да онај који увезе храну њену лаборато-
ријску контролу ради преко повезаног 
лица.

Шеф Делегације ЕУ у Републици 
Србији Сем Фабрици рекао је да Србија 

после акредитовања има механизам за 
надзор и контролу квалитета хране, што 
је важно за потрошаче у Србији, али и за 
извознике, јер око 70 одсто српског изво-
за хране иде на тржиште ЕУ.

„Донација за лабораторију део је 
шире подршке ЕУ у циљу подизања ква-
литета и безбедности хране“, рекао је Фа-
брици и додао да је лабораторија била 
један од мерила у процесу напретка у 
преговорима за приступање Србије ЕУ.

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА 
ПРВОМ МЕСТУ

Почетак рада Националне лабораторије за безбедност хране

Извор: minpolj.gov.rs

Пројекат YourJob је међународни регионални пројекат по-
већања запошљивости младих кроз оснаживање за излазак 
на тржиште рада, који је финансиран од стране Аустријске 
развојне агенције и Каритаса Аустрије. Пројекат је започет у 
Зрењанину, као једном од три града у Србији у којима се проје-
кат реализује, а планирано трајање је три године и њиме ће 
бити обухваћено око 300 младих са подручја Зрењанина.

Корисници пројекта су сви млади од 15 до 30 година са 
подручја Зрењанина и околине, а све активности на пројекту 
су потпуно бесплатне. Њима се омогућава да поред стицања 
компетенција за тржиште рада, развијања пословних вештина, 
похађања курсева, плаћене стручне праксе, добију и могућност 
да конкуришу за грантове за започињање предузетништва.

Грантови за покретање предузетништва износе до 5.200 
евра за појединачну предузетничку идеју, а начин конкури-
сања за грант је попуњавање пријавног формулара (који се 
може добити у Инкубатору за младе YourJob) и достављањем 
мотивационог писма, са образложењем предузетничке идеје. 
Рок за први круг конкурисања је 20. јануар.

Поводом објављеног конкурса за покретање предузет-
ништва се организује Инфосесија „Како до бесповратних сред-
става за покретање (социјалног) предузетништва“, која ће бити 
одржана 17. јануара у Културном центру, у малој сали, са по-
четком у 18 часова. Улаз је бесплатан. Током инфосесије заин-
тересовани ће се упознати са начинима конкурисања за гран-
тове, покушати себе да препознају као предузетника, утврдити 
шта је то предузетништво и зашто је добро да предузетништво 
има социјалну компоненту.

ШАНСА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ
Стартује YOURJOB пројекат
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У оквиру традиционалног избора 
„Најбоље из Србије“, Привредна 
комора Србије је у децембру до-
делила и признања за брендове 

у успону. Међу њима се нашла и компа-
нија „E prime electric bikes“ из Београда, 
која производи електричне бицикле. За-
мисао о овој производњи родила се пре 
пет година, практично из хобија њених 
оснивача и власника, који су тада напра-
вили неколико прототипова електричних 
бицикала користећи старе моторе и ба-
терије из неисправних лаптоп рачунара. 
Ти модели су толико привукли пажњу, 
да су их људи заустављали на улици и 
семафорима да их питају шта је то и да 
ли њима могу да направе нешто слично.

„Заиста смо тако почели, а пре че-
тири године изложили смо један од 
употребљивијих прототипова на Сајму 
аутомобила у Београду, када смо доби-
ли велику медијску, као и пажњу свих 
посетилаца“, прича Милан Манојловић, 
директор и сувласник компаније, заједно 
са Срђаном Стопоњом. „Тада смо одлучи-
ли да целу ствар уозбиљимо и кренемо 
у посао. Ангажовали смо дизајнере, кон-
структоре, електроничаре, како бисмо 
дошли до финалних модела и серијске 
производње. Иначе, до тада смо се бави-
ли потпуно различитим делатностима, 
од ИТ-а, преко осигурања и хардвера. 
Фирму ‚E prime‘ регистровали смо пре 
три године, откада је и почела серијска 
производња.“ 

За оснивање фирме и развој произ-
водње до сада нису користили средства 
неких фондова или организација, мада 

се не може рећи да нису желели. „Јед-
ноставно, кад је нама била потребна 
нека машина, није било отворених кон-
курса, тако да су нам сопствена улагања 
била велика, пре свега за серијску про-
изводњу. У последњем инвестиционом 
циклусу смо се преселили у нову халу, 
купили ЦНЦ глодалице и стругове, опре-
му за пластификацију рамова, опрему за 
хемијску обраду алуминијума, опрему 
за тестирање батерија“, наводи наш саго-
ворник.

Електрични бицикли, поред изгледа 
и опреме обичног бицикла, имају елек-
тромотор и батерије који у синергији по-
мажу возачу да се лакше креће, како по 
равном, тако и по брдовитом терену.

„Електрични бицикли су све попу-
ларнији, па њихова продаја у Европи 
сваке године расте и до 20 одсто. У 2018. 
години продато је више од два милиона 
електричних бицикала у Европи. Србија 
је за сада на самом дну лествице по броју 
продатих комада, али смо сигурни да ће 
се и код нас тај број драстично повећа-
вати из године у годину. Наравно, олак-
шавајућа околност је што није обавезно 
осигурање и врло је лако и једноставно 
одржавање. Окружење је реаговало по-
зитивно, већина људи око нас је препо-
знала велики потенцијал нашег посла. 
Производња се повећава из дана у дан. 
Тренутно смо у могућности да у смени 
произведемо око пет примерака, али фи-
нални број зависи од поруџбина. Анга-
жованих људи тренутно имамо десетак, 
а планирамо да током 2020. године уд-
востручимо број запослених или ангажо-
ваних лица“, каже Милан.

Електричне бицикле „E prime“ про-
даје на домаћем, али и на тржишту 

региона и Европске уније. „Тренутно 
најинтересантнија продаја је Комуналној 
полицији Котор, којој смо понудили би-
цикле Effecta Police Edition, опремљене 
звучном и светлосном сигнализацијом 
и брендиране по жељи наручиоца. Наши 
купци су разних профила, од млађих 
људи који користе бицикл да без зноја и 
умора одлазе на посао, преко курирских 
служби, хотела, па и старијих људи који 
због физичког стања нису у могућности 
да возе обичан бицикл“, истиче саговор-
ник „Послова“ и додаје да у почетку све 
није текло баш лако.

„Проблема је било много, јер смо 
све наше производе развијали од самог 
почетка. Нико у региону не производи 
ништа слично, па нисмо имали од кога 
ни да научимо. Разочарамо се када ви-
димо или чујемо да је нека јавна инсти-
туција набавила електричне бицикле, 
било кинеског порекла или из ЕУ, а да 
нас као једине произвођаче у региону 
нису ни контактирали за понуду“, отво-
рено прича Милан. Ипак, он у будућност 
фирме гледа са пуно оптимизма. Очекује 
да ће остварити циљеве за које се боре 
годинама уназад, а то су масовнија про-
изводња, лепши модели и већи продор 
на тржиште ЕУ. 

„Због посла бисмо желели да Србија 
постане чланица ЕУ, јер би тада наши 
производи били доста конкурентнији 
на тржишту и не бисмо се сусретали са 
проблемима које сад имамо, као што су 
трошкови извозно-увозног царињења, 
скупи трошкови транспорта, прегледи 
и контроле због антидампинг мера на 
кинеске електричне бицикле и слично“, 
закључује Манојловић.

ОД ХОБИЈА ДО ОЗБИЉНОГ ПОСЛА

Славица Даниловић

Предузетничка прича

Фирма „E prime“ за само пар година освојила тржиште са све популарнијим 
електричним бициклима
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На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



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


