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УВОДНИК

О ИМЕНИМА, ПЛАНОВИМА И ПРОМЕНАМА 

У овом броју „Послова“ причамо о предузетништву, али нам се 
као тема наметнуло веома често питање оних који покрећу приват-
ни бизнис: како одабрати прави и добар назив за фирму како би 
била препознатљива на тржишту. Какву поруку шаљете називом, 
логом, изгледом амбалаже, како да клијенти заволе ваш бренд и да 
истакнете своју различитост – истраживали смо за вас, као и коли-
ко је ризично давање необичних, шаљивих или имена на страном 
језику.

Оно што је свакако најважније јесте да име фирме буде звучно, 
упечатљиво и да се лако памти. С обзиром да Национална служба 
за запошљавање свакодневно сарађује са великим бројем послода-
ваца имамо и искуства са овом тематиком, па тако примећујемо да 
су најоригиналнији у смишљању имена власници радњи у области 
трговина и услуга и они се најчешће труде да буду оригинални, за-
нимљиви и да се тако допадну купцима. 

Дотакли смо се и питања како треба да изгледа визуелни знак – 
лого фирме, како бисте били сигурни да ћете и тако привући клијен-
те и да ће реклама ваше компаније добро изгледати на билборду 
или у огласима. 

Дакле, о свему треба добро промислити унапред, а ми ћемо 
вам дати неколико врло корисних савета на шта посебно треба об-
ратити пажњу код одабира назива за фирму. 

На који начин се мења обрачун просечних плата у Србији, како 
ће од јула ове године бити уплаћивана породиљска накнада, како је 
проширена листа жена које остварују право на ту накнаду и колико 
ће то олакшати процедуре послодавцима - теме су којима смо се 
бавили у овом броју. Представљамо вам пројекат „Иницијатива за 
инклузију“, који ће обезбедити радно ангажовање за двадесет Рома 
у општини Бечеј, а сазнаћете и планове Града Панчева у вези са 
новим мерама које треба да подстакну запошљавање. 

Најављујемо вам нове конкурсе и праксе. Град Београд је 
у сарадњи са Фондацијом за младе таленте расписао конкурс за 
најбољу бизнис идеју, а прве три најбоље идеје добиће новчану по-
моћ у укупном износу од милион динара. Такође, почео је нови ци-
клус програма „Покрени се за посао“, где се позивају предузетници 
који имају иновативне, јединствене идеје да се јаве и добију могућ-
ност за донацију, али и пословну обуку и саветодавну помоћ. Када 
је реч о пракси, прочитајте шта је обезбедила Фондација „Темпус“ за 
младе у оквиру програма Еразмус+.

У овом броју „Послова“ сазнајте и шта се све интересантно де-
шава у свету бизниса у свету, које би научне иновације по Бил Гејтсу 
могле да промене свет, колико ће вештачка интелигенција утицати 
на изглед послова и пословних односа у будућности, као и колико 
нам поједине апликације олакшавају и убрзавају посао. 

Редакција
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КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ БИЗНИС ИДЕЈУ

ПРАКСА ЗА МЛАДЕ
ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Сви заинтересовани могу да поднесу пријаву на конкурс у просторијама Фондације за 
младе таленте, Трг Николе Пашића, Београд, најкасније до 5. фебруара 2018. године

Фондација Темпус објавила конкурс за 
практикантe у групи за младе у оквиру 

програма Еразмус+

За сваку радно ангажовану особу током 
годину дана пројекта месечно ће се 
издвајати бруто плата од 250 евра

Запошљавање Рома у Бечеју

Подршка младима у предузетништву

Сaвeт зa зaпoшљaвaњe Грaдa Бeoгрaдa и Фoндaциja зa млaдe 
тaлeнтe расписали су 15. јануара кoнкурс зa нajбoљу бизнис идejу. 
Прве три најбоље идеје добиће новчану помоћ у укупном износу од 
милион динара, за прво место награда је 500 хиљада динара, за дру-
го 300 хиљада, а за треће место добија се 200 хиљада динара.  

На конкурсу могу да учествују тимови од два до пет чланова, 
а услови су да имају од 18 до 30 година, држављанство Републике 
Србије или статус избеглице, да имају пребивалиште, односно бора-
виште на територији Београда и да нису добитници финансијске на-
граде на такмичењу „Најбоља стартап идеја“, које је прошле године 
организовао Град Београд. 

Сви заинтересовани могу да поднесу пријаву на конкурс у прос-
торијама Фондације за младе таленте, Трг Николе Пашића, Београд, 
најкасније до 5. фебруара 2018. године, до 15 сати. 

У Пoлитeхничкoj шкoли у Зeмуну одржана је прва промоција так-
мичења за најбољу бизнис идеју. Прeдсeдник Сaвeтa зa зaпoшљaвaњe 
и члан Градског већа Дрaгoмир Пeтрониjeвић каже да је довољно да 
тим има добру идеју, а комисија ће их онда усмерити на Академију 
предузетништва, која ће им помоћи да направе стартап програм.

„Најбољи иноватори добиће своје место у Научно-технолошком 
парку Београд, где ће годину дана моћи бесплатно да користе прос-
торије за свој рад“, истакао је Петронијевић. 

Дирeктoр Пoлитeхничке шкoле Душaн Mилoвaнoвић рeкao je учe-
ницимa дa je нajвaжниje тo штo имajу пoдршку прaвих људи и инсти-
туциja и штo ћe дoбити шaнсу зa дaљи рaзвoj. Пoлитeхничкa шкoлa 
вeћ je изнeдрилa jeднoг oд сувлaсникa „Твитера“, Maркa Гaргeнту, кojи 
дaнaс у Aмeрици oдлучуje o инвeстициjaмa у стaртап кoмaниje, у oк-
виру свoг фoндa.

Учeници ове шкoлe oсвojили су мнoгe нaгрaдe и признaњa нa 
тaкмичeњимa у инoвaциjaмa и рoбoтици, a нoви тим сe спрeмa и зa 
oвoгoдишњe „First lego league” тaкмичeњe, нa кojeм су прoшлe гoдинe 
oсвojили држaвнo првeнствo и плaсмaн нa свeтскo такмичење. 

Предвиђено је да пракса, која ће почети 15. фебруара, траје три ме-
сеца. Практиканти неће добијати надокнаду, осим покривених трошко-
ва превоза, али ће по успешно окончаној пракси добити потврду. 

Услови за конкурисање су: поседовање основних MS Officе вешти-
на, елементарно познавање омладинског рада или претходно анга-
жовање (волонтирање, стажирање, рад) у организацији/институцији 
која се бави младима, познавање енглеског језика на нивоу Б2, од-
лично познавање српског језика.

Рок за конкурисање је 29. јануар 2018. 
Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финанси-

рање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт.
У фокусу програма је јачање потенцијала младих за активно 

учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидар-
ности и разумевања између култура.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квали-
фикација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, 
документима и медијским садржајима који настају у финансира-
ним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, 
вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању. 
Програм ће трајати до 2020. године.

Двадесет особа ромске националности почетком 2018. године дана 
биће запослено на пословима примарне селекције отпада у општини Бе-
чеј. Реч је о пројекту “Иницијатива за инклузију”, који финансира Немач-
ка организација за техничку сарадњу (ГИЗ), у износу од 200.000 евра.

Општина Бечеј учествује са 6 милиона динара, од којих ће два ми-
лиона бити враћено локалној самоуправи по завршетку пројекта. Пре-
дузеће за сакупљање и одношење отпада „Потисје-Бечеј“ учествује са 
око 6 милиона динара, које ће на градској депонији уложити у наткри-
вање платоа за секундарну сепарацију, електроприкључак и за купови-
ну контејнера за разврставање сировина.

Биће набављен и камион за секундарне сировине. Сва опрема која 
буде купљена остаће у власништву општине, док ће корисник бити 
„Потисје-Бечеј“. За сваку радно ангажовану особу током годину дана 
пројекта месечно ће се издвајати бруто плата од 250 евра.

Карика између Рома и локалне самоуправе је Хуманитарно удру-
жење „Ђина“, које ће бити задужено да подстакне ромску заједницу да 
се укључи у пројекат. Сви кандидати ће морати да прођу обуку и добију 
интерни сертификат. Радно ангажоване особе уједно ће бити мотивиса-
не и да се укључе у програм функционалног основног образовања од-
раслих у ОШ „Север Ђуркић“.

Пројекат реализује Стална конференција градова и општина у са-
радњи са ГИЗ-ом. Осим Бечеја, програми запошљавања маргинализо-
ваних и угрожених друштвених група на локалу спроводе се у још пет 
градова и општина Србије. Извор: http://tvbecej.rs
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Бренд једне компаније подразумева 
добар избор назива, знака и амбала-
же, који ће је издвојити од осталих и 
привући клијенте. У данашње време 

динамичног тржишта, брзе комуникације, 
савремених медија и дигитализације, као и 
бројних друштвених мрежа, веома је важно 
да предузетници истакну своју различитост, 
буду видљиви, препознатљиви и пошаљу по-
руку која ће код купаца пробудити емоције. 
Било би добро да та порука буде позитивна. 
Ипак, не заборавите да је сигурно најважније 
да људи заволе ваш производ и да им се сви-
ди начин на који послујете.

Како назвати фирму?
Сваки предузетник који оснива своју 

фирму поред свих обавеза мора посебно да 
води рачуна о томе како ће је назвати. Важно 
је да име буде звучно, упечатљиво и да се 
лако памти. 

Главно питање је како назвати фирму, 
а да име буде снажно и препознатљиво и да 
потпуно одговара врсти посла којом се фир-
ма бави? Име, пре свега, може да помогне да 
се издвојите од конкуренције и да допринесе 
добром пословном имиџу. Стручњаци кажу 
да је најбоље одабрати назив који буди емо-
ције код људи, да се прецизира као једноста-
ван, топао, људски и другачији. Иако једнос-
тавно, име не би требало да се своди само на 
тренутну делатност компаније, јер то може 
да буде спутавајуће уколико решите у неком 
тренутку да проширите делатност, да ради-
те нешто потпуно ново или да промените 
локацију фирме. У том случају бисте можда 
морали да мењате име, а то не само што је 
скупо, него вас може коштати и губитка број-
них клијената које сте до тог тренутка стекли. 
Стручњаци, такође, препоручују стварна, а 
не измишљена имена, која са друге стране 
могу да буду добра за именовање бренда, јер 
ту нема никаквог ограничења, а могу да буду 
врло звучна и да оставе утисак, попут фир-
ме Кодак, назива који одаје утисак снаге или 
Твитер, који асоцира на брзу комуникацију.

Дакле, морате да размишљате унапред!

Ризици и грешке
Давање необичних имена може да буде 

велики ризик, а као најсигурнија опција на-
води се име које наговештава коју услугу 
или производ нудите (попут компанија Им-
лек или Фруктал). Такође, име треба да буде 
што краће, да садржи два до три слога и да 
нема неке посебне знакове или скраћенице, 
који већини људи не значе ништа. Требало би 
и да се лако изговара, јер то доприноси пре-
познатљивости. Када неко жели да исприча 
другима како је задовољан што је користио 
вашу услугу или купио ваш производ, треба-
ло би да име компаније лако изговоре, а да га 
они који слушају запамте. 

Типичан пример једне од најчешћих гре-
шака код нас јесте да се фирми дају компли-
ковани називи на страном, најчешће енглес-
ком језику, што ће просечан корисник тешко 
да запамти. Како би имали што више клије-
ната, многи власници малих фирми у Србији 
одлучују се за необична или шаљива имена, 
али ипак истичу да им је квалитет робе и ус-
луге на првом месту и да је то оно што најви-
ше доприноси развоју бизниса. 

Онлајн идентитет
У последње време много малих компа-

нија и предузетника одлучује се за онлајн 
бизнис, а у овом случају добро осмишљен 
назив бренда и снажан визуелни идентитет 
могу много да утичу на то колико ће људи за 
вас сазнати и о вама причати. При одабиру 
назива размислите добро шта је суштина ва-
шег бизниса, али обавезно узмите у обзир и 
планове за будућност. 

Име треба и добро да звучи, да не асо-
цира на нешто хладно, далеко, већ да буди 
одређене емоције код клијената и сарадни-
ка. Тако ће, у комбинацији са упечатљивим, 
ефектним визуелним идентитетом – знаком, 

ОДЛУКА ЗА БУДУЋНОСТ
ТЕМА БРОЈА     Како изабрати име и лого за фирму?

     
САВЕТИ

   Када почнете да осмишљавате име фирме, на првом месту је да пробудите машту и 
будете што креативнији. Размислите какву реакцију желите да назив изазове код људи, 
код ваших потенцијалних клијената. Запишите све то и покушајте да повежете те речи у 
одређени смисао, покушајте да те изразе комбинујете са другим речима, водећи увек рачу-
на о делатности којом се бавите и својој визији. 
   Пробајте да експериментишете са речима, мењајте им облике, место, склопове. Разгова-
рајте са људима у које имате поверења, нека вам кажу на шта их ваши предлози асоцирају, 
шта је њима упечатљиво, занимљиво, саслушајте њихове предлоге. 
   Добро се информишите, погледајте на интернету називе других фирми које се успешно 
баве истом делатношћу. 
   Избегавајте називе који садрже властита имена јер се она тешко памте и тешко је од 
таквог имена направити препознатљив бренд. Не користите речи које буквално описују 
производ или услугу, назив треба да буде кратак и јасан и да се лако изговара. 

Име и лого знатно могу да допринесу самом успеху на тржишту, јер чине посао 
препознатљивим и другачијим. Ово је врло важан корак и мора му се приступити 

озбиљно
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логом, бојама – ваша фирма сигурно привући 
пажњу. Уколико планирате да се рекламира-
те преко различитих медија, телевизије или 
радија, онда је врло важно да име фирме до-
бро звучи када га изговарате. 

Предузетници врло често својим фирма-
ма дају имена која њима лично много значе, 
попут имена деце, родитеља и слично, али ту 
треба знати да, без обзира што такво име носи 
снажну емотивну ноту, клијентима не пружа 
никакву информацију о томе чиме се фирма 
бави, шта нуди, као ни какве вредности по-
штује или какву визију има. Никада не би-
рајте предуга имена, ни збуњујућа или игре 
речи које су само вама јасне. Уколико плани-
рате да проширите свој посао и на страна тр-
жишта, онда посебно морате да пазите како 
ће име ваше компаније да звучи када се, на 
пример, преведе на енглески језик.

Визуелна комуникација
Лого фирме је нешто о чему посебно тре-

ба водити рачуна. Морате бити сигурни да 
ће ваша компанија добро изгледати када се 
представи на билборду или у огласу и бити 
привлачна купцима и сарадницима. Лого је 
једнако важан колико и име бренда, јер ће се 
преко њега људи повезати са вама и лакше 
вас препознати и одвојити од конкуренције. 
Добро је да док размишљате о називу фир-
ме у исто време размишљате и о визуелном 
знаку, јер ће добро име дати и много више 
могућности за креирање логотипа. Најбољи 
пример је компанија Apple, која има препо-
знатљив лого у облику јабуке, једноставан 
и атрактиван. Такође, сви знају када виде 
велико жуто слово М да је реч о компанији 
McDonalds. Тако једноставно, а толико ефект-
но и значајно. 

Успешне компаније троше велики но-
вац на дизајнирање логотипа, које раде 
најбољи дизајнери. То је због тога што је 
знак-лого фирме најбољи начин да се ус-
постави добра визуелна комуникација са 
клијентима. 

Изглед логотипа треба да буде функцио-
налан, а са бојама морате бити посебно опрез-
ни, јер кажу да боје јако утичу на емоције и 
психологију људи, па тако на пример црвена 
означава храброст и енергичност, жута опти-
мистичност и инвентивност, бела једностав-
ност и лакоћу, док црна асоцира на снагу и 
поверење. Јарке боје прикладне су за компа-
није које се баве новим технологијама, док 

је за оне конзервативније добро да користе 
умирујућу тамнију зелену или тегет, саветују 
стручњаци. 

Нема краја
Дакле, напишите име које сте смислили 

за своју фирму, прочитајте неколико пута. 
Како вам звучи? Да ли се лако изговара? Ко-
лико је лако за памћење? Погледајте лого. Да 
ли подједнако добро изгледа знак компаније 
као што звучи назив? Уколико су одговори 
позитивни, направили сте добар корак на 
свом пословном путу. 

Можемо да закључимо да име и лого фир-
ме умногоме могу да допринесу самом успеху 
на тржишту јер вас чине препознатљивим и 
другачијим. Ово је врло важан корак и мора му 
се приступити озбиљно. Клијенти ће можда по-
мислити да нисте довољно озбиљни уколико се 
нисте трудили око имена фирме и маркетинга.

Када се одлучите за одговарајуће име за 
своју компанију, ту опет није крај, јер је неопход-
но да проверите да ли постоји још неко ко је тај 
назив регистровао, а уколико није, онда је важно 
да се одмах региструјете и заштитите име. 

Будите креативни, домишљати, консул-
тујте стручњаке ако треба, али име компа-
није не бирајте напречац и без претходне 
анализе. Тако нећете направити почетну 
грешку на свом пословном путу.

Јелена Бајевић

     

     

     

КАКО СУ НЕКЕ ВЕЛИКЕ
КОМПАНИЈЕ ДОБИЛЕ ИМЕНА
   ИКЕА је добила име по иницијалима 
свог оснивача Ингвара Кампрада (И.К.) и 
фарми у селу у којем је одрастао (Elmtaryd 
и Agunnaryd, Е.А.)

   REEBOK је добио име по речи rhebok, 
афричко-холандска реч за једну врсту ан-
тилопе, која представља оличење брзине 
и грациозности.
   ЛЕГО комбинује данске речи leg и godt, 
што значи играти добро.
   STARBUCKS је добио име по првом офи-
циру у делу Хермана Мелвила „Моби Дик“.

   SKYPE се прво звао Sky Peer-To-Peer, за-
тим Skyper, да би се после неког времена 
избацивањем слова ’р’ добило садашње 
светски популарно име.
      Прва идеја Џефа Безоса када је оснивао 
АМАЗОН била је да име компаније по-
чиње са словом А, како би се појавило на 
самом врху речника. Име компанији дао 
је јер је Амазон највећа река на свету, па 
се водио тиме да ће тако и његов Амазон 
бити највећи бизнис на свету.

   GOOGLE је добио име по математичком 
термину googol, за број који се састоји од 
броја један, после кога следи 100 нула.

   ПЕПСИ је добио име по ензиму пепсину 
који је део рецепта за ово пиће.

ЛОГО
    Логотип (грч. λογότυπος = логотипос), 
скраћено лого, спој је графичких елеме-
ната, симбола, илустрација или икона и 
означава производ, услугу, предузеће, 
догађај, особу, предмет или идеју. То је 
карактеристичан симбол који се може 
састојати од слова (различитих типограф-
ских стилова), графике и других комбина-
ција (додатак слогана). Облици, боје, фон-
тови и илустрације се углавном разликују 
од осталих на сличном тржишту. То је део 
визуелног идентитета компаније и његова 
улога је стварање другачије, јединствене 
слике на тржишту, тј. диференцирање од 
осталих.  Први циљ логотипа је тренут-
но препознавање онога што он означава 
(производ, услугу, предузеће, догађај, 
особу, предмет или идеју). Крајњи циљ ло-
готипа је његов допринос јачању бренда 
што резултира већим успехом фирме.

БЕЗ ГРЕШАКА
   У Националној служби за запошљавање свакодневно сарађујемо са великим бројем 
послодаваца, а самим тим чујемо и велики број назива фирми, па смо прилично меродавни 
да дамо неколико савета када је ова тематика у питању. Приметили смо да су најориги-
налнији у смишљању имена власници радњи у области трговине и услуга, што има своје 
оправдање у потреби да буду оригинални, занимљиви и да се наметну купцима. Тако смо 
често имали прилику да се сретнемо са читавим изразима у називу, узвицима, жаргоном, 
што за озбиљније пословање није препоручљиво, а и отежано се записује, па постоји велика 
могућност погрешне интерпретације. 
   Посебан проблем су називи на енглеском језику, често без поштовања енглеског правопи-
са, него прилагођено српском изговору, па би неки општи савет предузетницима био да се 
увек са стручним лицима посаветују око правилног облика, јер морају водити рачуна какав 
утисак остављају у јавности. Такође, уз лични назив постоји и општи део имена: предузет-
ничка радња (ПР), друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО или д.о.о.), акционарско 
друштво (АД, а.д.), затим конкретнији општи део: пекарска радња, фризерско-козметички 
салон и слично, о чему такође треба мислити и имати у виду када се осмишљава назив, како 
би целокупно име деловало примерено и апсолутно служило сврси.
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Републички завод за статистику (РЗС) 
просечне плате у Србији рачунао је 
на основу узорка од 8.000 фирми, од-
носно њихових локалних јединица, а 

од ове године рачунаће на основу пријава 
Пореској управи о обрачунатим порезима и 
доприносима, рекла је начелница Одељења 
за тржиште рада у Републичком заводу за 
статистику Весна Пантелић.

Она је за „Бету“ рекла да се просек пла-
та у Србији од 1963. године рачуна на осно-
ву месечног истраживања о запосленима 
и зарадама запослених (РАД-1), током кога 
одабране фирме попуњавају образац о броју 
запослених и маси исплаћених зарада у 
одређеном месецу.

Просечне нето зараде за новембар про-
шле године у Србији износиле су 47.575 дина-
ра, а највише су биле у Београдском региону 
- 58.902 динара, док су најниже у Шумадији и 
западној Србији, где је просек био 40.696 ди-
нара по запосленом.

„Имена 8.000 фирми и њихових локал-
них јединица у којима ради 800.000 радника, 
што је око 40 одсто формално запослених у 
Србији, не могу бити доступна јавности, јер 
статистика има право објављивања само 
агрегираних, не и индивидуалних подата-
ка“, рекла је Пантелићева и додала да су из 
узорка од 8.000 фирми искључени запослени 
у Министарству унутрашњих послова и Ми-
нистарству одбране, као и запослени на при-
временим и повременим пословима.

Узорак за израчунавање просечних пла-
та у Србији чине већим делом велике фирме, 
зато што запошљавају велики број запосле-
них који су предмет истраживања РАД-1, а 
поред тога лакше могу да одговоре захтеву 

статистике и сваког месеца достављају по-
датке о броју запослених и маси исплаћених 
зарада.

Према подацима РЗС, у Србији је актив-
но 87.000 правних лица, где је запослено око 
1.500.000 људи, и 165.000 предузетника, где 
је запослено око 300.000 људи.

На питање да ли се и у свету на такав 
начин израчунава просечна плата, Панте-
лићева каже да је методологија иста, али да у 
развијеним земљама нема толико неформал-
но запослених, који не могу бити обухваћени 
обрачуном просечних зарада.

Она је најавила да ће у фебруару јавност 
бити информисана о новом извору и новој 
методологији за обрачун просечних зарада, 
као и о упоредном приказу просечних зара-
да за 2017. годину на бази истраживања РАД-
1 и на бази података из Пореске управе.

Пореска управа, према њеним речима, 
не располаже информацијом о томе да ли 
је свака зарада за коју је поднета пореска 
пријава о обрачунатим порезима и доприно-
сима (ППП-ПД образац) заиста и исплаћена, 
па ће се нови подаци о просечним зарадама 
односити на обрачунате, не на исплаћене за-
раде.

„РЗС ће у фебруару објавити упоредне 
податке по једној и другој методологији, али 
не очекујемо значајнија и већа одступања од 
један до два одсто на општем нивоу, осим код 
просечних плата у општинама, где ће се од 
сада рачунати просек зарада оних који у њој 
живе, а не оних који раде у тим општинама“, 
објаснила је Весна Пантелић.

Она је рекла да се тестира нова методо-
логија и да упоредни подаци не показују ве-
лика одступања у висини просечних плата, 
због тога што је узорак на основу кога су се 
до сада израчунавале просечне плате репре-
зентативан.

Нова методологија израчунавања плата 
за узорак ће узимати све пореске пријаве, а 
просечне плате ће се израчунавати на осно-
ву обрачунатих зарада за текући месец, што 
значи да у просек неће улазити ванредне ис-
плате зарада пред празнике које се не односе 
на тај месец, као што је до сада био случај.

Од ове године просечна плата рачунаће се на основу пријава Пореској управи
о обрачунатим порезима и доприносима

Узорак за израчунавање просечних плата у Србији већим делом чине велике фирме, 
зато што запошљавају велики број људи, а поред тога лакше могу да одговоре 

захтеву статистике и сваког месеца достављају податке о броју запослених и маси 
исплаћених зарада

МЕЊА СЕ ОБРАЧУН ПРОСЕЧНИХ ПЛАТА У СРБИЈИ

Извор: Бета

Просечне нето зараде за новембар прошле године 
у Србији износиле су 47.575 динара

Према подацима
Републичког завода
за статистику у

Србији је активно 87.000 
правних лица, где је

запослено око 1.500.000 
људи

Нови подаци о просечним 
зарадама односиће се на 

обрачунате, не на
исплаћене зараде

Код 165.000 предузетника 
запослено је око 300.000 

људи
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Аеродром „Никола Тесла“ и „Мегатренд“ универзитет потписали су 
споразум о пословно-техничкој и научној сарадњи за усавршавање прак-
тичних знања студената

Према уговору ће аеродром, укључујући и ваздухопловне организације 
са којима ова компанија тесно сарађује („Ер Србија“, СМАТСА, Директорат за 
цивилно ваздухопловство), бити наставна база у оквиру које ће студенти Фа-
култета за цивилно ваздухопловство и других 11 факултета у оквиру Уни-
верзитета „Мегатренд“ практично проверавати и усавршавати своја знања.

„Аеродром Никола Тесла је највећа и најбоље организована ваздушна 
лука, не само у Србији већ у читавом региону, па је природно да се наши 
студенти образују уз помоћ радника који имају велико искуство“, рекао 
је проф. др Мића Јовановић  и додао да ће се студенти завршних година 
обучавати у различитим областима, а најбољи ће, пошто дипломирају, до-
бити могућност да се запосле у тој компанији. 

Саша Влаисављевић, в.д. директора Аеродрома „Никола Тесла“, гово-
рио је о перспективама даљег развоја ове компаније и новим потребама 
за младим и образованим кадровима. 

„Наш аеродром је по свим параметрима на врху у региону, а новим 
концесионим уговором створиће се услови да Београд постане европски 
центар авио-бизниса“, рекао је Влаисављевић. Према његовим речима, по-
следњих година у ваздушном саобраћају је отворено више од 2.000 нових 
радних места, а тај тренд ће се само увећавати.

„Наше досадашње искуство с дипломираним студентима веома је 
позитивно и у нашој бази ће моћи да на најбољи начин повежу своје 
стечено теоријско знање са практичним искуствима“, рекао је Влаи-
сављевић.

Отворен је други конкурс МЕТРО Акцелератор - за стартап фирме 
које развијају дигитална и технолошка решења за пословне потребе у ма-
лопродаји. Одабраним стартаповима биће пружена могућност да почев од 
21. априла 2018. године, током три месеца у Берлину развију своје пројек-
те, а средином јула имаће прилику и да пројекте представе у Лондону и 
Минхену.

У седишту МЕТРО Акцелератора у Берлину, 10 одабраних стартапова 
моћи ће да, уз подршку више од 100 међународних ментора, оптимизује 
своје пословне моделе и идеје, као и да пронађу најбољи начин да утичу на 
јачање читавог екосистема малопродаје. Сваком од десет одабраних стар-
тапова биће додељено до 120.000 евра.

Сви заинтересовани стартапови који развијају иновативне апликације 
за малопродају могу се пријавити на конкурс до 2. фебруара 2018. годи-
не, путем сајта – www.metroaccelerator.com. Прилику да учествују имају и 
стартапови из Србије.

Дигитални алати које развија МЕТРО Акцелератор пружиће купцима 
додатну подршку у напредовању у дигиталном свету, што ће се директно 
одразити на целокупно унапређење пословања.

Извор: pressonline

Почео је девети циклус програма „Покрени се за посао”, који спроводи компанија „Филип 
Морис“ у сарадњи са организацијом „Енека“.

Посебан фокус биће усмерен на подршку иновативним предузетничким идејама, 
којима нису доступни кредити комерцијалних банака. Основу програма, поред дона-

ције у виду опреме неопходне за усавршавање делатности у износу до 10.000 долара, чине и 
пословне обуке и саветодавна помоћ. Јелена Прерадовић Стевановић, из компаније „Филип Мо-
рис“, каже да програм „Покрени се за посао” већ осам година успешно функционише и да је 
захваљујући њему покренуто више од 700 малих бизниса.

„Као компанија која у иновацијама види једини пут одрживости, спремно смо закорачили 
у промене, и из свог искуства знамо колико је на том путу важна подршка. Управо због тога 
истрајавамо у овом програму и желимо да дамо ветар у леђа неким новим идејама и храбрим, 
малим предузетницима да нађу своје место на тржишту”, навела је Јелена Прерадовић Стева-
новић. Пријаве за девети циклус програма „Покрени се за посао” отворене су до 15. марта 2018. 
године.

Програм је покренут са жељом да се допринесе смањењу незапослености у Србији и под-
стакне предузетништво. Овај програм помаже људима који желе да покрену или унапреде соп-
ствени бизнис, а право учешћа имају сви грађани са добром пословном идејом из целе Србије. У 
последњих осам година, у оквиру програма је основано или унапређено 711 малих породичних 
предузећа која успешно послују, а укупан број запослених у тим предузећима је преко 2.000. 
Такође, обезбеђено је око 900 пословних и стручних обука.

Препознат је и као један од најзначајнијих програма који промовишу предузетништво у 
Србији, а 2015. године проглашен је за националног победника у категорији инвестирања у предузетничке вештине од стране Европске уније 
и Министарства привреде. На континенталном такмичењу у Луксембургу је сврстан у 10 најбољих пројеката за подршку предузетништву у 
Европи.

У прве три године реализован је као регионални програм за подршку предузетништву у Нишавском округу, а након великог успеха и 
интересовања из осталих крајева Србије, 2012. године проширен је на територију целе земље. 

ПОДРШКА ЗА ИНОВАТИВНЕ МАЛЕ БИЗНИСЕ

ПРАКСА

ИНВЕСТИРАЊЕ
У ИНОВАЦИЈЕ

Пријаве за програм „Покрени се за посао” до 15. марта

Спој образовања и привреде

МЕТРО и Techstars нуде до 120.000 евра
за покретање стартапа



Пет највећих искорака за српски ИТ у 2017. години

ИТ је ове године ушао у мејнстрим. Држава је почела да нас примећује, а време ће показати 
да ли је то добро или лоше. У експозеу председнице Владе је дигитализација/дигитална 

трансформација поменута 99 пута и ИТ постављен као један од државних прироритета
за економски развој – сабрала је утиске о 2017. редакција Стартит блога

ДОБА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Информатика у основним школама
Ово је без дилеме најбоља ствар која се десила у години за нама. 

Промене у образовном систему су пресудан, почетни корак уколи-
ко желимо да на добрим темељима даље развијамо ИТ индустрију 
и целокупно друштво. Позитивна промена коју ће овај потез донети 
осетиће се вероватно тек кроз неколико година, али њен утицај није 
нимало занемарљив. 

Сјајно је што ће се деца већ од основне школе сусрести са неком 
другачијом информатиком од оне коју су претходне генерације има-
ле прилику да уче. Захваљујући Фондацији „Петља“, српски основци 
ће учити Scratch и Python, чиме је Србија, колико нам је познато, по-
стала једина земља у Европи у којој се Python подучава као део оба-
везног школског програма за основце. 

Позитивне промене су се десиле и у средњим школама и на факулте-
тима - основана су и специјализована рачунарска одељења у 13 гимназија, 
а добили смо и прве Data Science смерове на једном приватном и једном др-
жавном факултету. Београдски ЕТФ је коначно проширен, чиме је започето 
решавање проблема недостатка простора.

Удруживање у ИТ-у
Ове године смо сведочили настанку неколико организација које 

на неки начин представљају зачетак укрупњавања српског ИТ-а. 
Неке од најутицајнијих организација у српском ИТ-у су се удружиле 
у јединствен фронт, иницијативу Дигитална Србија, и као такве зајед-
нички наступиле са својом мисијом развоја српског друштва и прив-
реде у добу дигиталне трансформације. Организација је у ових првих 
неколико месеци поставила основе за свој даљи рад, а постигнуте су 
и неке конкретне ствари, лепо сумиране у овом чланку. 

Још једна битна организација која ће у наредним годинама си-
гурно имати значајан утицај на разој домаће ИТ сцене и српског 
стартап екосистема основана је - ван Србије. Организација Serbian 
Entrepreneurs умрежава наше предузетнике у дијаспори и повезује 
их са онима који свој производ развијају у Србији. Након само неко-
лико месеци од оснивања организације, успели су да у Србију доведу 
званичну делегацију из Гугла и да иницирају решавање проблема 
који домаћи девелопери имају са Гугловим Play Store-ом.

Најављен је и настанак организације српских гејм девелопера, 
тачније компанија које се у Србији баве развојем видео-игара, али то 
је нешто што, по свему судећи, остављамо за наредну годину. И до-
маће CGI фирме су започеле рад на својој заједничкој организацији, 
тако да је и то нешто што можемо ускоро очекивати.

Овај тренд удруживања компанија и предузетника може се про-
тумачити као сигнал да је сцена већ довољно напредовала да из ато-
мизоване прелази у неку нову, зрелију форму. Ове новоосноване ор-
ганизације су у овој години тек почеле са својим активностима, тако 
да остаје да видимо какав ће бити њихов ефекат у наредној години.

Развој заједница на локалу
Ова година је била велика за српски ИТ на локалу. Многи гра-

дови су добили своје прве заједнице и хабове у којима се окупљају. 
Поред Стартит центара, Кикинда, Ниш, Крагујевац, Бор и Сомбор до-
били су своје просторе у којима се већ увелико одржавају догађаји 
и размењује знање. У Пироту и Јагодини су одржане прве ИТ конфе-
ренције, а Ваљево, Вршац и Зрењанин успешно настављају своје из 
године у годину.

Ова година је вероватно била кључна у смислу стварања критич-
не масе која жели да се ИТ у Србији развија децентрализовано, изван 
Београда и Новог Сада. Кад смо већ код децентрализованог…

Blockchain манија
Овог лета смо, заједно са остатком света, упали у хајп који већ 

неко време кружи око blockchain технологије и криптовалута. 
Када смо одлучили да организујемо први хакатон на ову тему, 

мислили смо да је blockchain сцена у Србији тек у зачетку. На наше 
изненађење, сцена је већ постојала, постојали су и људи који раз-
вијају врло озбиљне производе засноване на blockchain-у и који су 
направили неке озбиљне успехе, али су нам до тада некако остајали 
испод радара. 

Београдски Game Credits је узео 50 милиона долара путем initial 
coin offering-a, а словеначко-српски Origin Trail ускоро спрема свој 
ICO. Одржане су и две blockchain конференције, а meetup посвећен 
овој технологији био је један од најпосећенијих догађаја у београд-
ском Стартит центру ове године.

Према незваничним подацима, Београд је 4. град у свету по броју 
blockchain девелопера. Ово је један од ретких тренутака када можемо 
да кажемо да не заостајемо за светским трендовима, а с обзиром да 
је ово технологија која ће имати врло значајну улогу у развоју ИТ-а 
генерално, свакако имамо зашто да будемо задовољни и оптимис-
тични.

ИТ у мејнстриму
ИТ је ове године de facto ушао у мејнстрим. С једне стране, држа-

ва је почела да нас примећује, а време ће показати да ли је то добро 
или лоше. У експозеу председнице Владе је дигитализација/дигитал-
на трансформација поменута 99 пута и ИТ је постављен као један од 
државних прироритета за економски развој. 

Оснивањем Канцеларије за ИТ и е-управу, државни орган за-
дужен за информационе технологије први пут је подигнут на ниво 
Владе, а увођење информатике у основне школе је нешто што смо већ 
споменули и свакако је вредно похвале. 

С друге стране, медији су такође доста активније кренули да по-
кривају вести из ИТ индустрије - ИТ је у претходних годину дана у 
медијима поменут 250 пута. 

Ове године смо могли видети да класични медији пишу о Етхе-
реуму и дигиталним мачкама, домаћим предузетницима у Сили-
цијумској долини и сличним стварима које им раније нису биле у 
фокусу. Улазак ИТ-а у мејнстрим није недвосмислено добра ствар, 
али свакако је битан део у његовом развоју који не можемо да прес-
кочимо.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

674
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              22
Медицина                                         24
Ветерина                                                    28
Индустрија и грађевинарство              29
Саобраћај и везе                                       30
Наука и образовање                          31

Бесплатна публикација о запошљавању 924.01.2018. |  Број 761 |   
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        Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, члана 18, члана 
19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број:112-11596/2017 од 28. новембра 2017. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове 
у основном образовању и 

васпитању, разврстано у звање 
саветник

у Сектору за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Одељење 

за области предшколског и основног 
образовања и васпитања - Одсек 

за послове основног образовања и 
васпитања

1 извршилац
Опис послова: учествује у изради стручних основа 
за израду закона и подзаконских аката у области осно-
вног образовања и васпитања и изради предлога ака-
та које доноси Влада, министар и других аката из ове 
области;прати остваривање програма и развоја осно-
вног образовања и васпитања, предлаже и учествује 
у планирању и спровођењу мера за унапређивање у 
овој области, прати остваривање образовања надаре-
не и талентоване деце, односно деце са посебним спо-
собностима, учествује у унапређивању образовања тих 
ученика, билингвалне наставе у школама и припреми 
и реализацији програма и пројеката у овим области-
ма; учествује у припреми, организацији и спровођењу 
завршног испита и изради анализа о завршном испиту; 
припрема решења о одобравању уџбеника и наставних 
средстава, води регистар и учествује у припреми ката-
лога одобрених уџбеника и наставних средстава и при-
према школски календар и програм такмичења ученика 
основних школа; сарађује са заводима у припреми про-
писа којима се уређује оцењивање ученика, педагошка 
норма, огледи, програм завршног испита и других про-
писа од интереса за основно образовање, учествује у 
припреми стандарда квалитета основног образовања 
и васпитања и припреми аката о давању сагласности 
на основу прописа основног образовања и васпитања, 
који се односе нарочито на отварање група продуженог 
боравка и одељења целодневне наставе, организовање 
наставе за ученике на дужем кућном или болничком 
лечењу, формирање одељења и група у основној шко-
ли, утврђивање другачијег броја извршилаца од про-
писаног; прати територијалну покривеност основним 
школама и обухват деце, учествује у изради критерију-
ма за мрежу основних школа, прати функционисање 
мреже ових установа и издвојених одељења и учест-
вује у изради анализа, студија, пројеката и елабората из 
области основног образовања и васпитања; учествује 
у сарадњи са органом надлежним за послове сарадње 
са црквама и верским заједницама; учествује у припре-
ми посебног програма основног образовања и васпи-
тања на српском језику у иностранству, организацији 
образовно-васпитног рада у иностранству по посеб-
ном програму, предузима мере за унапређивање рада 
наставника у иностранству, остварује увид и контроли-
ше месечне обрачунске листе наставника, учествује у 

раду комисије за избор редовних наставника и предла-
же ангажовање хонорарних наставника на основу при-
бављеног мишљење надлежног дипломатско-конзулар-
ног представништва, остварује сарадњу са родитељима 
ученика и са државним органима земље домаћина и 
представницима наше дијаспоре у иностранству; пра-
ти образовање српске мањине у другим земљама и 
остварује сарадњу са представницима српске мањине 
у другим земљама, остварује сарадњу са иностраним 
високошколским установама у обезбеђивању услова за 
изучавање српског језика и књижевности на иностра-
ним универзитетима - лектори/професори српског јези-
ка на иностраним универзитетима и пружа подршку 
нашим лекторатима у иностранству у опремању литера-
туром и другим наставним средствима; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно- математичких, техничко-техно-
лошких наука или образовно-уметничког поља умет-
ности на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, познавање једног светског језика и 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
Закона о основном образовању и васпитању и Правил-
ника о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању - провераваће се усмено; познавање рада на 
рачунару - провераваће се практичним радом на рачу-
нару; познавање једног светског језика - увидом у сер-
тификат или други доказ o познавању једног светског 
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања и организационих способности - провера-
ваће се писмено, стандардизованим тестовима и вешти-
на комуникације - усмено. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за планирање, 
припрему и извршење буџета, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Одељење 

за области предшколског и основног 
образовања и васпитања - Одсек 

за послове основног образовања и 
васпитања

1 извршилац
Опис послова: прикупља податке од организацио-
них јединица сектора везано за припрему буџета и 
припрема Предлог буџета; припрема, уноси, ажурира 
и врши контролу података, врши промене апроприја-
ција, квота, врши анализу података који су релевантни 
за утврђивање права на финансирање по сегменти-
ма образовања; врши обједњавање податка на нивоу 
Сектора; врши стручну обраду предмета и представки 
из ове области; контролише финансијску документа-
цију за реализацију исплата и трансфера корисницима 
буџетских средстава из надлежности Сектора сагласно 
Закону о буџету, односно, усклађеност са Финансијс-
ким планом; врши проверу тачности економских кла-
сификација, расположивости буџетских апропријација 
и квота, основаности приложене документације за 
стварање обавезе; спроводи контролу усаглашености 
рачуноводственог документа са уговором, исправ-
ности финансијско-материјалне документације у смис-
лу испуњености услова који су уређени у фискалним, 
рачуноводственим и другим релевантним прописима 
и тачности уписаних износа и рачунских операција и 
контролу законитости пословне промене; реализује 
и комплетира налоге за исплату и трансфере  финан-
сијских средстава корисницима сагласно Закону о буџе-
ту у оквиру свих сегмената из раздела Министарства и 
прати реализацију исплата индиректним корисницима; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области економ-
ске науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-

ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Закона о основном образовању и васпитању - прове-
раваће се усмено; познавање рада на рачунару - про-
вераваће се практичним радом на рачунару; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и 
организационих способности - провераваће се писмено, 
стандардизованим тестовима и вештина комуникације 
- усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место просветног 
инспектора Министарства, 

разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове - 
Одељење за инспекцијске послове у 
установама предшколског, основног 
и средњег образовања и васпитања

1 извршилац
Опис послова: обавља послове инспекцијског надзо-
ра прописаних законом (непосредан надзор над радом 
просветних инспектора којима су поверени послови, на 
основу извештаја, података и обавештавања о вршењу 
поверених послова инспекцијског надзора); обавља 
послове непосредног инспекцијског надзора у скла-
ду са законом и на начин прописан законом, односно 
врши надзор над законитошћу рада и аката предшкол-
ских установа, основних школа, средњих школа, шко-
ла са домом ученика, завода; поступа по представкама 
странака и по захтеву за заштиту права ученика; врши 
заједнички надзор са инспекторима у органима којима 
је поверено вршење инспекцијског надзора и издаје 
обавезнe инструкцијe за извршавање закона и других 
прописа, одузима овлашћење поједином инспектору; 
израђује анализе, студије, елаборате и извештаје и 
предлаже неопходне мере за квалитетно управљање 
образовно-васпитним системом; припрема нацрте 
решења по жалби против првостепеног решења и при-
према одговоре на тужбу у управном спору када се спор 
покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора; 
проверава веродостојност јавних исправа које издаје 
школа; обавештава надзираног субјекта о предстојећем 
инспекцијском надзору; израђује записник о инспек-
цијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за 
привредни преступ или захтев за покретање прекршај-
ног поступка, односно издаје прекршајни налог; води 
евиденцију о инспекцијском надзору; поступа по пред-
ставкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и 
Повереника у вези послова из надлежности Одељења; 
обавља послове регулисане Законом о заштити ста-
новништва изложености дуванском диму; обавља и 
друге послове у складу са законом којим се на општи 
начин уређује инспекцијски надзор, по налогу начелник 
Одељења.

Услови: високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе или 
са положеним испитом за секретара установе, поло-
жен испит за инспектора, најмање пет година радног 
искуства у државним органима, органима аутономне 
покрајине, установи или органима јединице локалне 
самоуправе на пословима образовања и васпитања 
или другим инспекцијским пословима, познавање јед-
ног светског језика и познавање рада на рачунару или 
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 
природно- математичких, техничко-технолошких наука 
или образовно-уметничког поља уметности на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен стручни испит 

Администрација и управа 
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у области образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, најмање пет годи-
на радног искуства у области образовања и васпитања, 
положен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, познавање једног светског језика и позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
Закона о предшколском васпитању и образовању, 
Закона о основном образовању и васпитању и Закона 
о средњем образовању и васпитању - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; познавање једног свет-
ског језика - увидом у сертификат или други доказ o 
познавању једног светског језика; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационих 
способности - провераваће се писмено, стандардизова-
ним тестовима и вештина комуникације - усмено. 

Место рада: Лесковац, Благоја Николића 1

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”. 

IV Лица која су задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-
287 и Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.

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

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; изјава у којој се канди-
дат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, а за радно место под редним бројем 3 или оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за 
секретара установе; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за инспектора (само за рад-
но место под редним бројем 3), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа 
о познавању једног светског језика (само за радна места 
под редним бројем 1 и 3); оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном стручном испиту у области 
образовања, односно лиценца за наставника, васпита-
ча или стручног сарадника (алтернативно само за рад-
но место под редним бројем 3); оригинал или оверена 
фотокопија потврде да кандидату 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.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма 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. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном испиту за секретара установе и 
уверење о положеном испиту за инспектора.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси 
и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-
pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-
u-mpntr/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се засни-
ва на неодређено време.

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Службе за управљање 
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2, почев од 19. фебруара 2018. године, са почетком 
у 9.00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени 
телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, 
а ради провере познавања рада на рачунару и провере 
вештина аналитичког резовановања и логичког закљу-
чивања и организационих способности. За кандидате 
који успешно заврше проверу познавања рада на рачу-
нару и проверу вештина аналитичког резовановања и 
логичког закључивања и организационих способности, 
провера других стручних оспособљености, знања и 
вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спро-
ведене у просторијама Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које наведу у 
својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фото-
копији овереној од надлежног органа (јавног бележни-
ка, општинској управи или суду) биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита за 
рад у државним органима примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати без положеног испита за инспектора (само 
за радно место под редним бројем 3) примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног испита. 
Кандидати са положеним испитом за инспектора (само 
за радно место под редним бројем 3) немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положе-
ног испита за инспектора.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подно-
се доказ о положеном правосудном испит.

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

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на оглас-
ној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

И ИНФОРМИСАЊA
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09), Закључ-
ка Комисије 51 број: 112-11597/2017, од 28. новембра 
2017. године, Министарство културе и информисања 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство културе и информисања, Београд, Влајковићева 3

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за остваривање 
и унапређивање права на јавно 

информисање припадника 
националних мањина и 

становништва на територији АП 
Косово и Метохија

Група за пројектно суфинанирање 
и развој медијског плурализма, 

Одељење за нормативне послове, 
пројектно суфинансирање и 

евиденцију страних дописника 
и дописништава, Сектор за 

информисање и медије
1 извршилац

Опис послова: Прати стање у области јавног инфор-
мисања припадника националних мањина; остварује 
сарадњу са медијима, медијским удружењима и нацио-
налним саветима националних мањина и припрема ана-
лизе, извештаје и информације; реализује мере и актив-
ности у циљу заштите и унапређења јавног интереса у 
области јавног информисања припадника националних 
мањина; обавља послове спровођења конкурса за суфи-
нансирање пројеката из области јавног информисања 
припадника националних мањина, прати реализацију 
програма који су суфинансирани, врши евалуацију кон-
курса и припрема извештај о квалитету програма који су 
суфинансирани; обавља послове спровођења конкурса 
за суфинансирање пројеката из области јавног информи-
сања намењених становништву на територији АП КиМ, 
прати реализацију програма који су суфинансирани, 
врши евалуацију конкурса и припрема извештај о квали-
тету програма који су суфинансирани и врши контролу 
наменског коришћења буџетских средстава; учествује у 
припреми прилога за  извештаје о примени конвенција  
којима се регулишу права националних мањина са ста-
новишта надлежности сектора; обавља друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Администрација и управа  



   |  Број 761 | 24.01.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о јавном информисању и медијима, Закона о 
општем управном поступку, Правилника о суфинан-
сирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, делокруг рада Минис-
тарства културе и информисања - усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

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

IV Место рада: Београд, Влајковићева 3.

V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Министарство културе и информисања, 11000 Београд, 
Влајковићева 3, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јелена Јовановић, 011/33-45-694.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

VII Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Национлне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити 
за које се радно место конкурише; фотокопија личне 
карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану 
личну карту; изјава у којој се странка опредељује да 
ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење или други акти из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази моги бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Документа која су оверена пре 1. мар-
та 2017. године могу бити оверена у општини или суду.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) про-
писано је, између осталог, да орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности: да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Министарства културе 
и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/
izjava-o-pribavljanju-dokumenata.

X Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: са кандидатима 
чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, провера стручне оспо-
собљености, знања и вештина обавиће се у Београду, 
почев од 19. фебруара 2018. године, са почетком од 
09.00 часова, у просторијама Палате „Србиј“ (СИВ), Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило) и 
у просторијама Министарства културе и информисања, 
Београд, Влајковићева 3, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени путем телeфона или на електронске 
адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној 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 поверени посао), биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у држав-
ном органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кан-
дидат без положеног државног стручног испита прима 
се на рад под условом да тај испит положи до окончања 
пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет страници Минис-
тарства културе и информисања, на интернет страници 
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, 
на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија - Управа за дуван, на осно-
ву члана 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/2014 и 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима (,,Службени 
гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број 112-9497/2017 од 29. септем-
бра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВИ

ЗА ДУВАН

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за дуван, Београд, Београд-
ска 70/1

II Радно место које се попуњава:

Радно место администратор 
мрежних сервиса и база 

података, у звању сарадник
у Групи за информационо-

комуникационе и опште послове
1 извршилац

Опис послова радног места: Обавља послове у 
вези са интернет презентацијом Управе, врши инста-
лацију, администрацију и конфигурацију информацио-
но-комуникационог система Управе и сервера, прати 
развој информационих технологија, увођење савреме-
них метода управљања мрежним системом и зашти-
том података, врши ажурирање података на веб сајту 
Управе и на порталу еУправе; идентификује и отклања 
застоје и грешке у раду база података и информацио-
ног система Управе, сарађује са органима и привред-
ним субјектима у вези са одржавањем и сервисирањем 
и набавком нове рачунарске и друге техничке опреме, 
стара се о безбедности база података Управе и зашти-
ти података од злоупотребе, врши редовни дневни 
и недељни бекап података насталих у раду Управе и 
сходно томе координира активности између организа-
ционих јединица, врши дневну контролу рада мрежног 
система и сервера и заштиту података и сарађује са 
овлашћеним сервисним центрима за поправку систем-
ске опреме; учествује у изради нацрта плана набавки 
везано за набавку, текуће одржавање и поправку осно-
вих средстава у власништву Управе и у реализацији 
усвојеног плана; пружа техничку подршку запосленима 
у коришћењу информационо-комуникационе опреме и 
база података, прати и анализира ефикасност и рацио-
налност коришћења рачунарске опреме и предлаже 
мере за унапређење коришћења исте; учествује у при-
преми нацрта пројеката и пратеће пројектне докумен-
тације, прати и примењује нове верзије оперативног 
система, израђује и имплементира апликативни соф-
твер и пословне апликације за Управу; oбавља посло-
ве у вези са спровођењем прописа који уређују област 
електронског пословања, информационих технологија 
и успоставља електронско пословање и повезивање са 
другим органима на нивоу Управе, припрема извештаје 
и информације; пружа подршку у правилној примени 
прописа из области електронског канцеларијског посло-
вања и архивирања, прве помоћи, управљање отпадом, 
заштитом од елементарних непогода и других несрећа, 
противпожарном заштитом имовине и о томе сачињава 
извештаје, израђује потребне акте сходно релевантним 
прописима; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено висо-
ко образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, техничко-технолошких или природ-
но-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

Администрација и управа 

Пословни центри НСЗ
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основним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године; најмање три године 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит; знање рада на рачунару (MS Word, MS Excel, 
Internet, познавање алата за израду база података); 
познавање рачунарских мрежних сервиса; позна-
вање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о дувану (делокруг рада Управе за дуван) и Зако-
на о информационој безбедности (мере заштите) - про-
вераваће се усменим путем; знање рада на рачунару (MS 
Word, MS Excel, Internet, познавање алата за израду база 
података) - провераваће се практичним радом на рачу-
нару; вештине комуникације - провераваће се усменим 
путем; познавање енглеског језика - провераваће се уви-
дом у сертификат или неки други доказ.

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

IV Место рада: Београд, Београдска 70/1.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија - Управа за дуван, 11000 Београд, Београдска 
70/1, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Ружица Петровић, телефон 011/3021-
823.

VII Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа „Послови” Националне службе 
за запошљавање. 

IX Докази који се прилажу: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном држав-
ном стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити у ком перио-
ду, на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство); оригинал или оверана фото-
копија сертификата или другог доказа о познавању 
енглеског језика.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима/ уверење о 
положеном правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наве-
дене доказе кандидат може да достави уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Управе за дуван: www.duvan.
gov.rs, у делу “Запошљавање/ Конкурси за извршилачка 
радна места”.

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

X Meсто, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев 
од 9. фебруара 2018. године у просторијама Министар-
ства финансија - Управе за дуван, Београд, Београдска 
70/1, о чему ће учесници конкурса благовремено бити 
обавештени на бројеве телефона или адресе које наве-
ду у својим пријавама.

Напомена: Кандидат који први пут заснива рад-
ни однос у државном органу подлеже пробном раду 
у трајању од 6 месеци. Кандидат који нема положен 
државни стручни испит може се примити на рад под 
условом да положи државни стручни испит до окон-
чања пробног рада.

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

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-стра-
ници Mинистарства финансија - Управе за дуван: www.
duvan.gov.rs, веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа „Послови” 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
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискримина-
ције („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 61 став 1 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка,116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 17 
став 3 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 члана 4 став 3 Правилника о попуњавању 
радних места у Стручној служби Повереника за зашти-
ту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), 
Повереник за заштиту равноправности оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ 
МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Пове-
реник за заштиту равноправности, Београд, Булевар 
краља Александра 84

II Радна места која се попуњавају: 

1. Руководилац Групе за 
информатичке послове, Сектор 

за опште послове, у звању 
самосталног саветника

1 извршилац
Опис послова: Организује и руководи радом Гру-
пе, планира, координира и организује рад у Групи и 
обавља најсложеније послове из делокруга рада Групе; 
управља информационим системом и заштитом пода-
така у Стручној служби; развија технолошке стандарде 
за оперативне системе за апликације, мрежне конфи-
гурације, десктоп конфигурације; припрема планове 
информатизације управних послова у органу, одржа-
вања и унапређења постојеће опреме; пројектује и ана-
лизира радне процесе у органу и предлаже решења за 
њихову аутоматизацију; развија и одржава базу пода-
така и апликативни софтвер неопходан за рад Повере-
ника и Стручне службе; развија систем за несметан и 
квалитетан проток информација између унутрашњих 
јединица; развија и одржава стандарде највишег нивоа 
контроле квалитета свих електронских података и обез-
беђује њихову заштиту; израђује статистичке извештаје 
о актима које доноси Повереник и друге извештаје по 
налогу помоћника Повереника; остварује сарадњу са 
спољним консултантима при раду на дизајнирању и 
одржавању веб-сајта Повереника и испоручиоцима 
хардвера и софтвера ради задовољавања постављених 
технолошких стандарда; обавља и друге послове по 
налогу помоћника Повереника.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
организационе науке (информатички смер), математичке 
науке, рачунарске науке, или из стручне области елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство на основним 
академским студијама 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,  најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, познавање енглес-
ког језика, напредно знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника, прописа о организацији и раду 
државних органа, познавање мрежне администрације и 
администрације базе података - усмено; знање енглеског 
језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина  
комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку 
пословима заступања, у звању 

саветника
Одсек за послове заступања, Сектор 

за заштиту равноправности
1 извршилац

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Опис послова: Израђује нацрте тужби и прекршајних 
пријава Повереника због повреде права из Закона; при-
према и анализира предмете у којима се покреће суд-
ски поступак; учествује у обављању послова припреме 
за заступање и заступања пред судом Повереника због 
повреде права из Закона; учествује у обављању посло-
ва прикупљања, систематизовања и анализе података о 
стању у области заштите равноправности из делокруга 
рада Одсека; учествује у припреми и изради годишњег 
и посебног извештаја Повереника; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му 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, 
најмање 3 године радног искуства у струци, положен 
правосудни односно државни стручни испит, знање 
енглеског или другог светског језика, знање рада на 
рачунару (MS Office пакет и Интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника, прописи којима се уређују прекр-
шајни, парнични и кривични поступак, прописа о орга-
низацији и раду државних органа - усмено - разговором; 
знање енглеског или другог светског језика - увидом у 
сертификат или други доказ; знање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено - разговором.

3. Радно место за стручну 
подршку аналитичким пословима 

и пословима израде извештаја
1 извршилац

Опис послова: Прикупља информације и податке 
који се односе на област дискриминације; учествује у 
праћењу издавачке делатности у земљи и иностран-
ству којом се промовише значај остваривања равноп-
равности и поштовања људских права; учествује у 
прикупљању извештаја и анализа других домаћих и 
страних институција, истраживачких организација и 
организација које се баве заштитом равноправности и 
људских права, и израђује анализе; помаже у анали-
зи извештаја насталих у раду осталих организационих 
јединица Стручне службе и пружа стручну помоћ у при-
преми појединачних извештаја организационих једини-
ца; учествује у припреми и изради годишњег и посеб-
ног извештаја Повереника; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
но-хуманистичких на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, знање енглеског или другог светског језика и 
знање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника, прописа о организацији и раду 
државних органа, познавање људских и мањинских пра-
ва и слобода - усмено - разговором; знање енглеског или 
другог светског језика - увидом у сертификат или други 
доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације – усмено - разговором.

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра 84

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни кон-
курс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, 
Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких 
органа), са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 
011/243 64 64, у времену од 10.00 до 14.00 часова.

VI Рок за подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VII 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 рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, са контакт адресом и бројем телефо-
на; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам 
доставити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригина-
ли или оверене фотокопије доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно 
правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о знању енглеског језика (за радно место под 
редним бројем 1) односно енглеског или другог свет-
ског језика (сертификат, дипломе, потврде о положе-
ном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). 
Државни службеник који се пријављује на јавни 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.

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

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

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима/ 
уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 
9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наве-
дене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Пример изјаве је могуће 
преузети се на званичној интернет страни Поверени-
ка за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.
gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би орган могао даље 
да поступа.

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.

Стране високошколске исправе морају бити признате 
у складу са важећим Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. пропис, 
68/15, 87/16 ).

IX Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. Канди-
дати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада.

X Место, дан и време када ће се извршити прове-
ра оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, провера оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавиће се почев од 7. фебруара 2018. године, у Београ-
ду, у просторијама Повереника за заштиту равноправ-
ност, Булевар краља Александра 84. О тачном датуму и 
времену учесници конкурса ће бити благовремено оба-
вештени телеграмом на адресе или бројеве телефона 
које наведу у својим пријавама.  

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних 
места, подносе појединачне пријаве у којима наводе 
уз коју од пријава су приложили тражена документа. 
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет 
презентацији Повереника за заштиту равноправности: 
www.ravnopravnost.gov.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком 
граматичком роду обухватају мушки и женски род лица 
на која се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 97/14), члана 17 став 1 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Министар-
ство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за припрему 
тендера и управљање пројектима 

и уговорима, у звању саветник
у Одсеку за уговоре о услугама и 

уговоре о набавци робе, Одељење 
за припрему тендера и управљање 
пројектима и уговорима - Сектор за 

уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
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специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку у 
припреми тендера и управљање 
пројектима и уговорима, у звању 

млађи саветник
у Одсеку за уговоре о услугама и 

уговоре о набавци робе, Одељење 
за припрему тендера и управљање 
пројектима и уговорима - Сектор за 

уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за припрему 
тендера и управљање пројектима 

и уговорима, у звању саветник
у Одсеку за радове финансиране од 

стране ЕУ, Одељење за припрему 
тендера и управљање пројектима и 
уговорима - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније

2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правили-
ма Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона 
о потврђивању Оквирног споразума између Републи-
ке Србије и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Репуб-
лици Србији у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ - ИПА II) и познавање прописа везаних за јавне 
набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ 
(ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања 
помоћи ЕУ) - писмено, путем теста и усмено; позна-
вање Уредбе o управљању програмима претприступ-
не помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента прет-
приступне помоћи (ИПА II) - за период 2014-2020. 
године - усмено; знање енглеског језика - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку у 
припреми тендера и управљање 
пројектима и уговорима, у звању 

млађи саветник
у Одсеку за радове финансиране од 

стране ЕУ, Одељење за припрему 
тендера и управљање пројектима и 
уговорима - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких или техничко-тех-
нолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; завр-
шен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; знање енглеског језика; 
знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правили-
ма Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона 
о потврђивању Оквирног споразума између Републи-
ке Србије и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Репуб-
лици Србији у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ - ИПА II) и познавање прописа везаних за јавне 
набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ 
(ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања 
помоћи ЕУ) - писмено, путем теста и усмено; позна-
вање Уредбе o управљању програмима претприступ-
не помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента прет-
приступне помоћи (ИПА II) - за период 2014-2020. 
године - усмено; знање енглеског језика - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за припрему 
тендера и управљање пројектима 

и уговорима, у звању саветник
у Одсеку за грантове, твининг 

уговоре и уговоре прекограничне 
сарадње, Одељење за припрему 

тендера и управљање пројектима и 
уговорима - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније

2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за подршку у 
припреми тендера и управљање 
пројектима и уговорима, у звању 

млађи саветник
у Одсеку за грантове, твининг 

уговоре и уговоре прекограничне 
сарадње, Одељење за припрему 

тендера и управљање пројектима и 
уговорима - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
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финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

7. Радно место за спровођење 
поступка оцењивања понуда 

и уговарање пројеката у 
области изградње институција 
и друштвеног развоја, у звању 

саветник
у Одсеку за организацију поступка 

оцењивања понуда и уговарање 
пројеката у области изградње 

институција и друштвеног развоја, 
Одељење за организацију поступка 
оцењивања понуда и уговарање - 

Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске 

уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

8. Радно место за подршку 
припреме поступка оцењивања 
понуда и уговарање пројеката у 
области изградње институција 
и друштвеног развоја, у звању 

млађи саветник
у Одсеку за организацију поступка 

оцењивања понуда и уговарање 
пројеката у области изградње 

институција и друштвеног развоја, 
Одељење за организацију поступка 
оцењивања понуда и уговарање - 

Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске 

уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима у 
Републици Србији (Закона о потврђивању Оквирног спо-
разума између Владе РС и Комисије Европских заједница 
о правилима за сарадњу, која се односе на финансијску 
помоћ Европске заједнице Републици Србији у окви-
ру спровођења помоћи према правилима Инструмента 
претприступне помоћи - ИПА и Закона о потврђивању 
Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe 
комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи 
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента 
за претприступну помоћ - ИПА II) и познавање пропи-
са везаних за јавне набавке у складу са процедурама за 
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процеду-
ре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, путем теста и усме-
но; познавање Уредбе o управљању програмима прет-
приступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента 
претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020. 
године - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вешти-
не комуникације - усмено.

9. Радно место за спровођење 
поступка оцењивања понуда и 
уговарање пројеката у области 

економског и инфраструктурног 
развоја, у звању саветник

у Одсеку за организацију поступка 
оцењивања понуда и уговарање 
пројеката у области економског 

и инфраструктурног развоја, 
Одељење за организацију поступка 
оцењивања понуда и уговарање - 

Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске 

уније
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

10. Радно место за финансијско 
управљање, у звању саветник

у Одсеку за финансијско управљање, 
Одељење за финансијско 

управљање, финансијску контролу 
и рачуноводство - Сектор за 

уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

11. Радно место за послове 
финансијске контроле, у звању 

саветник
у Одсеку за финансијску контролу, 

Одељење за финансијско 
управљање, финансијску контролу 

и рачуноводство - Сектор за 
уговарање и финансирање програма 

из средстава Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
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путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

12. Радно место за подршку 
пословима финансијске 
контроле, у звању млађи 

саветник
у Одсеку за финансијску контролу, 

Одељење за финансијско 
управљање, финансијску контролу 

и рачуноводство - Сектор за 
уговарање и финансирање програма 

из средстава Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

13. Радно место за подршку 
рачуноводственим пословима, у 

звању млађи саветник
у Групи за рачуноводство, 
Одељење за финансијско 

управљање, финансијску контролу 
и рачуноводство - Сектор за 

уговарање и финансирање програма 
из средстава Европске уније

1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама 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 годи-
не или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у држав-
ним органима; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.  

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 

Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Закона о рачуновод-
ству - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештине комуникације - усмено.

14. Радно место за подршку 
пословима контроле квалитета, у 

звању млађи саветник
у Одељењу за контролу квалитета - 

Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске 

уније
3 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

15. Радно место за правне 
послове ИПА, у звању саветник

у Одељењу за координацију 
хоризонталних и правних послова 
и ослобађање од ПДВ-а и царине у 

оквиру ИПА - Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава 

Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру правних наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 

заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, 
путем теста и усмено; познавање Уредбе o управљању 
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у 
оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - 
за период 2014-2020. године - усмено; знање енглеског 
језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

16. Радно место за 
канцеларијско-административне 

послове, у звању референт
у Одељењу за координацију 

хоризонталних и правних послова 
и ослобађање од ПДВ-а и царине у 

оквиру ИПА - Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава 

Европске уније
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема природног, друштве-
ног или техничког смера; положен државни стручни 
испит; најмање 2 године радног искуства у струци; 
знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS 
Office, Интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Уредбе o канцеларијском пословању органа државне 
управе и Уредбе о електронском канцеларијском посло-
вању органа државне управе - усмено; знање енглес-
ког језика - усмено; знање рада на рачунару (MS Office, 
Интернет) - практичним радом на рачунару; вештине 
комуникације - усмено.

17. Радно место за пословe 
првостепене контроле у оквиру 

програма прекограничне 
сарадње, у звању саветник

у Одсеку за првостепену контролу 
у оквиру програма прекограничне 
сарадње, Одељење за спровођење 
првостепене контроле пројеката 

финансираних из ИПА компоненте 
прекогранична и транснационална 
сарадња - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
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оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писме-
но, путем теста и усмено; познавање Инструмента за 
претприступну помоћ ИПА - програми прекограничне 
транснационалне сарадње у којима учествује Србија са 
земљама чланицама - усмено; знање енглеског језика - 
усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештине комуникације - усмено.

18. Радно место за подршку 
пословима првостепене 

контроле у оквиру програма 
прекограничне сарадње, у звању 

млађи саветник
у Одсеку за првостепену контролу 
у оквиру програма прекограничне 
сарадње, Одељење за спровођење 
првостепене контроле пројеката 

финансираних из ИПА компоненте 
прекогранична и транснационална 
сарадња - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у оби-
му 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 на специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; завршен при-
правнички стаж или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима; знање енглеског језика; знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима 
Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона о 
потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ - ИПА II) и 
познавање прописа везаних за јавне набавке у складу 
са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични 
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - писме-
но, путем теста и усмено; познавање Инструмента за 
претприступну помоћ ИПА - програми прекограничне 
транснационалне сарадње у којима учествује Србија са 
земљама чланицама - усмено; знање енглеског језика - 
усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештине комуникације - усмено.

19. Радно место за послове 
првостепене контроле у оквиру 

програма транснационалне 
сарадње, у звању саветник

у Одсеку за првостепену контролу у 
оквиру програма транснационалне 
сарадње, Одељење за спровођење 
првостепене контроле пројеката 

финансираних из ИПА компоненте 
прекогранична и транснационална 
сарадња - Сектор за уговарање и 

финансирање програма из средстава 
Европске уније

4 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на 
специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; знање енглеског језика; знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање прописа који регулишу управљање ИПА фон-
довима у Републици Србији (Закона о потврђивању 
Оквирног споразума између Владе РС и Комисије 
Европских заједница о правилима за сарадњу, која 
се односе на финансијску помоћ Европске заједнице 
Републици Србији у оквиру спровођења помоћи пре-
ма правилима Инструмента претприступне помоћи 
- ИПА и Закона о потврђивању Оквирног споразума 
између Републике Србије и Европскe комисијe о пра-
вилима за спровођење финансијске помоћи Европ-
ске уније Републици Србији у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ - ИПА II) и познавање прописа 
везаних за јавне набавке у складу са процедурама за 
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз про-
цедуре уговарања помоћи ЕУ) - писмено, путем теста 
и усмено; познавање Инструмента за претприступну 
помоћ ИПА - програми прекограничне транснацио-
налне сарадње у којима учествује Србија са земљама 
чланицама - усмено; знање енглеског језика - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на рачу-
нару; вештине комуникације - усмено.

20. Радно место за подршку 
пословима првостепене 

контроле у оквиру програма 
транснационалне сарадње, у 

звању млађи саветник
у Одсеку за првостепену контролу у 
оквиру програма транснационалне 
сарадње, Одељење за спровођење 
првостепене контроле пројеката 

финансираних из ИПА компоненте 
прекогранична и транснационалана 

сарадња - Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава 

Европске уније
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у оби-
му 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 на специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; завршен при-
правнички стаж или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима; знање енглеског језика; знање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
прописа који регулишу управљање ИПА фондовима 
у Републици Србији (Закона о потврђивању Оквир-
ног споразума између Владе РС и Комисије Европских 
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на 
финансијску помоћ Европске заједнице Републици 
Србији у оквиру спровођења помоћи према правили-
ма Инструмента претприступне помоћи - ИПА и Закона 
о потврђивању Оквирног споразума између Републи-
ке Србије и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније Репуб-
лици Србији у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ - ИПА II) и познавање прописа везаних за јавне 
набавке у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ 
(ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања 
помоћи ЕУ) - писмено, путем теста и усмено; позна-
вање Инструмента за претприступну помоћ ИПА - про-
грами прекограничне и транснационалне сарадње у 
којима учествује Србија са земљама чланицама - усме-
но; знање енглеског језика - усмено; знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештине 
комуникације - усмено.

21. Радно место за нормативне и 
стручно-оперативне послове из 
области банкарског система, у 

звању саветник
у Одељењу за банкарство - Сектор за 

финансијски систем
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке  на основним академским 
студијама 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 на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; знање енглеског јези-
ка; знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о банкама, Закона о Агенцији за осигурање 
депозита и Закона о осигурању депозита - усмено; 
знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачуна-
ру (MS Office, Интернет) - практичним радом на рачуна-
ру; вештине комуникације - усмено. 

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са 
назнаком „За јавни конкурс”. 

IV Лица која су задужена за давање обавештења: 
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.

V Услови за рад на свим радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VI Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање - листу „Послови“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству са назначеним радним 
местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (лица са положеним правосудним испи-
том уместо уверења о  положеном  стручном  испиту 
за рад у државним органима достављају оригинал или 
оверену фотокопију  уверења о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори 
или други акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство).

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка.

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

Администрација и управа
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то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети на веб-страници Министарства финансија, на адре-
си www.mfin.gov.rs у делу „Запошљавање-Конкурси“.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

VIII Трајање радног односа: За наведена радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено време. 

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу 
на наведена радна места и чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеним радним местима, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у 
изборном поступку обавиће се почев од 20. фебруара 
2018. године, од 8.30 часова у Палати “Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило), о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адре-
се или бројеве телефона) које наведу у својим прија-
вама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим 
пријавама.

НАПОМЕНE: Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве за свако рад-
но место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе. Кандидати 
у свакој појединачној пријави обавезно наводе број 
радног места из текста огласа о јавном конкурсу. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, достављају доказ о поло-
женом правосудном испиту.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Минис-
тарства финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страни-
ци Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници 
и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање - листу „Послови“.

На веб-страници Службе за управљање кадровима кан-
дидати који конкуришу могу се упознати и са описом 
послова за наведена радно место.

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. 

КИКИНДА

РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ
АТЕЉЕ КАЊИЖА

24420 Кањижа, Главни трг 9
тел. 024/4879-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука 
и уметности на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке струковне 
студије или специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; најмање пет година радног искуства у 
струци; да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности; држављан-
ство Републике Србије; познавање језика у службеној 
употреби у општини Кањижа. Кандидат за директора 
дужан је да приложи програм рада и развоја устано-
ве, као саставни део конкурсне документације. При-
ликом избора кандидата за директора Управни одбор 
ће ценити и: квалитет програма рада и развоја уста-
нове за период од четири године и знање језика у 
службеној употреби у општини Кањижа. Докази који 
се прилажу приликом пријаве на конкурс: уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци), копија личне карте, оверена копија 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
доказ о радном стажу (уверење, копија радне књижи-
це и др.), уверење надлежног суда, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности, предлог Про-
грама рада и развоја РКА за период од четири године, 
биографија кандидата.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава кандидата је 15 
радних дана од објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са доказима подноси се препорученом пошиљком 
или лично у затвореној коверти, на адресу: Регионал-
ни креативни атеље Кањижа, 24420 Кањижа, Главни 
трг 9, са назнаком „Јавни конкурс за избор директора“. 
Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у 
року од 15 радних дана од дана објављивања конкур-
са. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе 
којима се доказује испуњеност услова конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се раз-
матрати. Сва обавештења о конкурсу могу се добити 
на телефон: 024/4879-200 (контакт особа: Золтан Бич-
кеи). Управни одбор Регионалног креативног атељеа 
Кањижа спроводи изборни поступак увидом у податке 
из пријаве и доказе достављене уз пријаву, као и усме-
ним разговором са кандидатима који испуњавају услове 
утврђене јавним конкурсом и у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образло-
жени предлог листе кандидата. Директора Регионалног 
креативног атељеа Кањижа именује Скупштина општи-
не на период од четири године. 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА

23300 Кикинда, Немањина 23
тел. 0230/404-830

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; радно искуство 
у области образовања и васпитања од најмање 5 годи-
на; да је кандидат оспособљен за коришћење рачу-
нара и да поседује организационе и комуникацијске 
способности. Уз пријаву која садржи кратке биограф-
ске податке (CV), кандидат је дужан да приложи и сле-
деће: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, оверену фоткопију уверења о положеном 
стручном испиту, доказ (потврду) о дужини радног ста-
жа, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да се против истог не води кривични посту-
пак, издато од стране надлежних органа (не старије од 

6 месеци), план рада установе током мандата. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекар-
ско уверење доставља кандидат пре закључења угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс достављају се Управном 
одбору Центра за стручно усавршавање Кикинда на 
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс 
за избор и именовање директора Центра за стручно 
усавршавање Кикинда”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”.

КРУШЕВАЦ

ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

37260 Варварин, Трг Марина Мариновића 34

Општински правобранилац
на период од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови прописани чланом 80 Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе (“Сл. гласник “, број 21/2016): 
да је кандидат пунолетан држављанин Републике 
Србије; да има прописано образовање; да испуњава 
остале услове одређене законом, другим прописима и 
актом о систематизацији радних места; да није прав-
носнажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци; да му раније није престао радни 
однос у државном органу, односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа. Други усло-
ви прописани чланом 11 Одлуке о општинском право-
бранилаштву општине Варварин (“Сл. лист општине 
Варварин”, број 12/2017); завршен правни факултет, 
положен правосудни испит, најмање 3 године радног 
искуства у правној струци после положеног правосуд-
ног испита.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави 
доказе о испуњавању услова конкурса, и то: диплому 
о завршеном правном факултету, уверење о положе-
ном првосудном испиту, потврду о радном искуству у 
правној струци после положеног правосудног испи-
та, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци у односу на 
дан објављивања конкурса), уверење о здравстве-
ном стању (не старије од 6 месеци у односу на дан 
објављивања конкурса), уверење основног и вишег 
суда да кандидат није под истрагом и да против њега 
није подигнута оптужница, уверење полицијске упра-
ве да није осуђиван за кривична дела на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (издато након објављивања овог 
огласа). Напомена: сви докази се прилажу у ориги-
налу или фотокопији која је оверена код надлежног 
органа. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу: Општина Варварин - Општинско 
веће Варварин, 37260 Варварин, Трг Марина Мари-
новића 34, са назнаком “За конкурс за постављање 
општинског правобраниоца”, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Конкурс ће бити објављен и на сајту Општине 
Варварин: www.varvarin.org.rs. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. О исходу кон-
курса кандидати ће бити обавештени писаним путем. 
Лице задужено за давање информација о конкурсу је 
Тања Вилотијевић, службеник Општинске управе на 
пословима секретара Општинског већа, број телефо-
на 064/872-0610.

Администрација и управа

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
САЈМОВИ 

ЗАПОШЉАВАЊА
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ПОЖАРЕВАЦ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
12300 Петровац на Млави

Српских владара 163
тел. 012/334-808

e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Административно-технички 
секретар

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен струч-
не спреме, познавање рада на рачунару. Документа: 
оверена фотокопија дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, CV/биографија. 
Општи услови запошљавања одређени су у складу са 
Правилником о систематизацији радних места у Зави-
чајном музеју у Петровцу на Млави и Статутом Зави-
чајног музеја Петровац на Млави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ

„ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР НВ“
ДОО НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32а

Директор
именовање на мандатни период

од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно спосо-
бан, да има високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (доктор наука, другог степена мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука), 
односно на основним академским студијама у трајању 
од 4 године, да има најмање 5 година радног искуства 
на пословима на којима се захтева високо образовање 
из тачке 2 овог члана; да има најмање 3 године радног 
искуства на пословима који су повезани са пословима 
привредног друштва, да познаје област корпоративног 
управљања, да има радно искуство у организовању 
рада и вођења послова, да није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци, да му нису изречене мере 
безбедности у складу са законом којим се уређују кри-
вична дела. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о 
степену стручне спреме (оверена фотокопија дипломе); 
потврду о радном искуству, уверење надлежног орга-
на да лице није осуђивано на затворску казну, уверење 
надлежног органа да против лица које подноси пријаву 
на конкурс није покренута истрага, нити се води кри-
вични или прекршајни поступак, уверење о држављан-
ству. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања, на шалтеру „Енергије Златар НВ“ ДОО 
Нова Варош, Општински услужни центар или на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. О резултату конкурса кандидати ће 
бити обавештени писаним путем.

ПРОКУПЉЕ

ДОМ КУЛТУРЕ
„РАДИВОЈ УВАЛИЋ БАТА” 

18400 Прокупље, Косте Војиновића 1
тел. 027/324-370

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора имати високо образовање и 
најмање 5 година радног искуства у струци. Конкурс-
на пријава за избор кандидата за директора треба да 
садржи: предлог програма рада и развоја Дома култу-
ре за период од 4 године, оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми, оверену копију 
радне књижице или потврду послодавца, биографију 
кандидата, уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван, уверење не старије од шест месеци да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, уверење о држављанству Репу-

блике Србије, извод из матичне књиге рођених и доказ 
о општој здравственој способности (оригинал лекарског 
уверења). Рок за пријављивање на је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Директор Дома културе се име-
нује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, 
на период од 4 године и може бити поново именован. 
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса доставља оснива-
чу образложени предлог листе кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса се 
достављају УО Дома културе, на горенаведену адресу, 
са назнаком „За Управни одбор - пријава на конкурс“.

ПОЉОПРИВРЕДНО-СТРУЧНА 
СЛУЖБА ПРОКУПЉЕ ДОО

18400 Прокупље
Василија Ђуровића Жарког 13

тел. 027/210-055

Директор
на период од 4 године

Опис посла: Заступа, организује и води пословање 
Друштва, у складу са Законом и одлуком о оснивању. 
Стара се о законитости рада и одговара за законитост 
рада Друштва. Предлаже доношење одлука из делокру-
га Скупштине Друштва и спроводи их. Одлучује о прави-
ма, обавезама и одговорностима запослених у Друштву, 
у складу са законом којим се уређује радни однос. Пред-
лаже и доноси опште акте друштва. Одлучује о крат-
корочном задуживању Друштва. Заступа и представља 
Друштво пред трећим лицима, закључује уговоре, а 
обавља и друге послове у складу са законом и Одлуком 
о оснивању Друштва, који нису у надлежности скупшти-
не друштва.

УСЛОВИ: да је пунолетно лице; дипломирани инжињер 
пољопривреде, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије, VII, VII/1, VII/2 степен 
стручне спреме, радно искуство од најмање 10 година; 
да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; да није члан органа политичке странке, однос-
но да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци; да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: а) обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи; б) обавезно пси-
хијатријско лечење на слободи; в) обавезно лечење 
наркомана; г) обавезно лечење алкохоличара; д) забра-
на вршења позива, делатности и дужности. Стручна 
оспособљеност, знање и вештина кандидата оцењују 
се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и 
доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном 
или усменом провером, односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада Друштва, а у складу са 
законским регулативама. Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, број телефона, имејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
и податке о посебним областима знања.

ОСТАЛО: Уз пријаву са личном и радном биографијом 
(са навођењем на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до 
подношења пријаве) прилажу се докази о испуњености 
услова у оргиналу или овереној фотокопији, не ста-
рији од 6 месеци, и то: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству РС, диплома о стеченом 
високом образовању, исправе којима се доказује радно 
искуство; исправе којима се доказује радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова; изјава кандида-
та дата под кривичном и материјалном одговорношћу 
да није члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције у орга-
ну политичке странке; уверење надлежног органа да 
лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење надлежног органа да му нису изре-
чене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, и то: а) обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, б) обавезно 
психијатријско лечење на слободи, в) обавезно лечење 
наркомана, г) обавезно лечење алкохоличара, д) забра-
на вршења позива, делатности и дужности. Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора ће одбацити закључком 
против кога није допуштена посебна жалба. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 30 дана и почиње да тече 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве на конкурс са документацијом и доказима 
о испуњености услова подносе се у запечаћеној ковер-
ти, препорученом пошиљком путем поште, Конкурсној 
комисији за спровођење конкурса за избор директора, 
на адресу : Пољопривредно стручна служба ДОО Про-
купље, Конкурсној комисији за спровођење конкурса за 
избор директора, са назнаком: „Пријава на јавни кон-
курс за именовање директора - не отварати“, 18400 
Прокупље, Василија Ђуровића Жарког 13. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу је Душан 
Ђорђевић, број телефона 027/210-055, 063/1389-000, 
сваког радног дана од 10.00 до 15.00 часова. Пријаве 
на конкурс са достављеном документацијом не враћају 
се подносиоцима већ остају у документацији Комисије 
за спровођење конкурса за избор директора друштва. 

СМЕДЕРЕВО

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Омладинска 1

тел. 026/2627-134

Уписничар у звању референт
Опис посла: кандидат треба да формира предмете и 
доставља их судији у рад, здружује поднеске и остала 
писмена, експедује и разводи судске одлуке и друга 
писмена у уписницима, води одговарајуће евиденције 
и учествује у изради статистичких извештаја, предузи-
ма потребне радње у предметима у којима је изјављена 
жалба и доставља их вишем суду у складу са законом и 
судским пословником, обавља и друге послове по нало-
гу шефа писарнице и председника суда.

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног сме-
ра, познавање рада на рачунару, две године радног 
искуства на истим или сличним пословима и положен 
државни стручни испит.

Техничар за ИТ подршку у звању 
референт

Опис посла: кандидат врши инсталацију и подеша-
вање оперативних система, антивирусног софтвера 
и корисничких софтвера на рачунарима корисника у 
суду; израђује резервне копије података на рачунарима 
корисника у суду; ажурира базе података са прописи-
ма на рачунарима корисника; пружа помоћ и подрш-
ку крајњим корисницима у раду са рачунарима и у 
коришћењу интернета; организује и врши спровођење 
едукације запослених у суду за рад са системским 
пословним софтвером (Windows, MS Office, Интернет и 
др); одржава рачунаре, софтвере и техничку докумен-
тацију корисника суда; контролише и испитује уређаје 
за непрекидни извор напајања; води евиденцију о рачу-
нарској и комуникационој опреми и софтверу у суду; 
врши конверзију скенираних докумената из предмета, 
техничку обраду и снимање на CD или DVD за потре-
бе суда и судија; самостално отклања мање кварове на 
деловима рачунарске и комуникационе опреме; стара 
се о благовременом сервисирању рачунарске и кому-
никационе опреме; врши замену потрошног материјала 
(тонера); обавља и друге послове по налогу председ-
ника суда.

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног смера са 
знањем из области информатике, најмање две године 
радног искуства на истим или сличним пословима и 
положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања конкурса. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у 
Смедереву, Омладинска 1, са назнаком „За јавни кон-
курс”. Кандидати морају испуњавати опште услове 
предвиђене чланом 45 став 1 Закона о државним служ-
беницима. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству уз коју треба назначи-
ти радно место за које се конкурише; изјава у којој се 
странка опредељује да ли ће сама прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или ове-

Администрација и управа
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рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. Изборни 
поступак спровешће се увидом у податке из пријаве 
и документацију приложену уз пријаву, а по потреби 
ће бити обављен и усмени разговор са кандидатима. 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, 
неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, 
биће одбачене. Овај оглас објављује се на веб-страници 
Суда, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Информације на телефон: 026/2627-134, 
особа задужена за давање информација Милијана Јова-
новић, секретар Суда. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

СОМБОР

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
АПАТИН

25260 Апатин, Петефи Шандора 2а
тел. 025/772-555

e-mail: toaedita@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: Представља и заступа Туристичку орга-
низацију Апатин, организује и руководи радом Турис-
тичке организације Апатин, доноси и предлаже акте 
за усвајање за које је овлашћен Законом и Статутом, 
доноси Правилник о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних места, предлаже акте које доноси 
управни одбор Туристичке организације Апатин, извр-
шава одлуке Управног одбора и предузима мере за 
њихово спровођење и учествује у раду Управног и Над-
зорног одбора, наредбодавац је за извршење финан-
сијског плана, стара се о законитости рада, наменском 
коришћењу средстава и располагању имовином, стара 
се о извршењу програма рада и финансијског плана, 
стара се о извршењу планова и уговорних обавезе и 
предузима мере за њихово извршење, одлучује о наба-
вци основних средстава, одлучује о појединачним пра-
вима, обавезама и одговорностима запослених, обавља 
и друге послове утврђене законом, статутом, општим 
актом и одлукама Скупштине општине Апатин.

УСЛОВИ: Поред прописаних општих услова, члан 24 
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат мора да испуњава и следеће усло-
ве: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; радно искуство од четири године, од 
чега најмање две године на руководећим пословима; 
активно знање страног језика који је обухваћен настав-
ним планом и програмом министарства надлежног за 
послове просвете; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора; познавање рада на рачунару; 
возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи следећу документацију: диплому или 
уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), уверење о држављанству 

Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова директора, доказ о радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења 
или друге потврде) из којег се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство; оверену фотокопију индекса или уверења 
факултета о положеним испитима из кога је видљиво 
да је кандидат слушао и положио испит/е страног јези-
ка или сертификата о активном знању страног језика; 
биографију која садржи податке о досадашњем раду 
и оствареним резултатима; фотокопију личне карте; 
фотокопију возачке дозволе. Вештину кандидата за рад 
на рачунару проверава стручњак за информационе тех-
нологије који о томе даје своје мишљење. Вештина рада 
на рачунару не проверава се кандидату који приложи 
писмени доказ о завршеном курсу и обуци која одгова-
ра захтеваној оспособљености за рад на рачунару. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Конкурс се оглашава у листу “Послови”, 
на огласној табли Националне службе за запошљавање 
и на интернет страници Туристичке организације Апа-
тин. Пријаве слати на горенаведену адресу Туристичке 
организације „Апатин“ у затвореној коверти са назна-
ком „Не отварати - пријава по конкурсу за избор дирек-
тора Туристичке организације Апатин”. Управни одбор 
дужан је да у року од 8 дана од дана завршетка кон-
курса изврши избор кандидата за директора и предлог 
достави оснивачу. На основу предлога Управни одбор 
оснивач именује директора Туристичке организације 
Апатин. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, неће се узимати у разматрање. Све додат-
не информације од значаја за спровођење конкурса 
могу се добити путем телефона: 025/772-555 или путем 
имејла: office@apatin.org.rs.

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
АПАТИН

25260 Апатин, Трг Николе Тесле 12
тел. 025/773-303

e-mail: info@kulturaapatin.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање 
друштвеног смера; да има најмање пет година радног 
искуства у струци; да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности, као и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недостојним 
за обављање функције директора; да је држављанин 
Републике Србије. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
поднесу следеће доказе: предлог програма рада и раз-
воја Општинског културног центра за период од четири 
године; оверену копију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; оверену копију радне књижице, 
односно доказ о радном искуству (уговори, потврде и 
други докази из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); биографију која садржи податке о доса-
дашњем раду; уверење основног суда да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној дужности 
(издато након објављивања конкурса); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену копију личне карте. Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, број телефона и имејл адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорностима 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Изборни посту-
пак спровешће се увидом у податке из пријаве, увидом 
у документа достављена уз пријаву и усменим разгово-
ром са учесницима конкурса. Датум усменог разговора 
са учесницима конкурса биће одређен накнадно, о чему 
ће бити благовремено обавештени (имејлом, телефо-
ном и др.). Документа за конкурс се достављају у ори-
гиналу или фотокопији овереној код надлежног органа. 
Директора Општинског културног центра Апатин име-

нује Скупштина општине Апатин на период од четири 
године на предлог Управног одбора. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, УО неће разматрати. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања 
конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова, 
са назнаком „За конкурс - не отварати“, подносе се 
писаним путем на горенаведену адресу или лично, сва-
ког радног дана од 8 до 14 часова. Пријаве на конкурс 
доставити у затвореној коверти. Сва обавештења о јав-
ном конкурсу даје Јасмина Миленковић, шеф рачуно-
водства, на број телефона: 025/773-303.

ВРАЊЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ХРИСТО БОТЕВ“

17540 Босилеград, Георги Димитрова бб
тел. 017/878-529

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факул-
тет друштвеног смера; да кандидат поседује органи-
заторске способности; да има радно искуство најмање 
5 година у култури. Поред напред наведених услова 
кандидат треба да испуњава и услове прописане у чла-
ну 24 Закона о раду („Сл. гл. РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17). Кандидат за директора уз пријаву 
на конкурс прилаже: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету - VII/1 степен стручне спреме; 
уверење основног и вишег суда да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница(ориги-
нал), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију радне 
књижице; дипломе о посебним способностима (уколико 
их има); лекарско уверење о здравственој способност (у 
оригиналу, не старије од 6 месеци). Кандидат за дирек-
тора библиотеке дужан је да приложи програм рада и 
развоја библиотеке, као и саставни део конкурсне доку-
ментације. Пријаве на конкурс подносе се Конкурсној 
комисији Народне библиотеке „Христо Ботев“ Босиле-
град, у року од 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир.

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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        Трговина и услуге

„ТАУРУНУМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО
Земун, Драгана Ракића 11/5

Физичко-техничко обезбеђење
на одређено време

10 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV, V, VI степен стручне спреме; лиценца 
за вршење основних послова обезбеђења са оружјем. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Трајање 
конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати 
јаве на телефон: 064/6582-345, контакт особа Алек-
сандар Мићановић. Пријаве се могу слати и на имејл: 
taurunumobezbedjenje@gmail.com.

TRANSLY DОО
Нови Београд, Генерал Жданова 24

Кувар
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Трајање конкур-
са: до попуне. Потребно је да кандидати пошаљу своје 
пријаве на имејл: office@transly.rs.

PAC GROUP
Београд - Савски венац, Карађорђева 75

Собарица
на одређено време

15 извршилаца
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да кандидати 
шаљу своје пријаве на имејл: hr@belgradehotelsgroup.
com.

SZTR “HERMES CO”
11070 Нови Београд, Љубинке Бобић 28

тел. 064/1120-048

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању. Пријаве слати на имејл: baneradovanovic48@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

СЗПР „БЛОК 33“
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 153

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

ЗУТР „ЂЕКОНИ“
11000 Београд, Жоржа Клемансоа 4

тел. 011/3343-402

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 12 
месеци радног искуства у кухињи. Кандидати треба да 
се јаве на наведени број телефона, сваког радног дана 
од 10 до 17 часова. Рок за пријављивање је 12.02.2018. 
године.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
АДО БЕОГРАД

11000 Сомбор, Македонска 4
тел. 025/464-131

e-mail: veselinka.cveticanin@dunav.com

Агент продаје животног 
осигурања

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола 
Б категорије; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Теренски рад. Рок за 
пријаву на конкурс је до попуне.

„BB TRADE“ AD
Житиште, Трг ослобођења бб

тел. 064/840-2012
e-mail: bb.hrmanager@gmail.com

Пословођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, продавац; 6 
месеци радног искуства; основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама. 
Рок за пријаву је 20.02.2018. године.

EMMAS FUSION DOO
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 13

тел. 065/9922665

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, кувар; рад у 
сменама; за особе које нису завршиле школу за кува-
ра потребно је 5 година радног искуства на пословима 
кувара. Рок за пријаву је до попуне.

„BB TRADE“ AD
Житиште, Трг ослобођења бб

тел. 064/8402-012
e-mail: bb.hrmanager@gmail.com

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, продавац; рад у 
сменама. Рок за пријаву је до 20.02.2018.

СНЕЖАНА КАПРА - ЈАНКОВ ДОО
Зрењанин, Милетићева 51

Рецепционер
пробни рад 2 месеца

Опис посла: домаћица хостела.

УСЛОВИ: IV степен - рецепционер, III или IV степен 
било ког усмерења; радно искуство небитно. Обезбеђе-
на храна. Јављање кандидата на телефон: 064/3100-
570. Трајање конкурса: 01.04.2018.

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМУС“
Зрењанин, Гимназијска 5/1

Архитекта - пројектант сарадник
УСЛОВИ: архитектонски факултет, рад на рачунару: 
Word, Exel, AutoCad, интернет, возачка дозвола: Б кате-
горија, страни језик: енглески (виши ниво). Јављање 
кандидата на телефон: 064/9302-420, пријаве слати на 
имејл адресу: jasminazzivanov@gmail.com. Трајање кон-
курса: 15.02.2018.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима 
обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица, 

Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево, 
Ваљево, Мајданпек, Горњи 

Милановац, Доњи Милановац, Ужице 
и Врбас, на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил, без обзира на радно искуство; 
пожељно основно познавање енглеског или руског јези-
ка. Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве на наведене телефонe или да своје 
радне биографије доставе на и-мејл послодавца.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил; обавезно познавање бугар-
ског језика; познавање рада на рачунару; комуника-
тивност и одговорност у раду; радно искуство није 
неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на 
и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

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

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

„ЕУРОБРАВО“ ДОО
Београд, Кумодрашка 237

e-mail: tamaramanja@petitpiaf.com
тел. 064/8620-309

Стаклар
место рада: Стара Пазова, заснивање 
радног односа на одређено време - 

12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: стаклар, помоћник стаклара; најмање 3 месе-
ца радног исуства на пословима заливања термо стакла 
и пожељно радно искуство на екструдеру за заливање 
термо стакла. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, обезбеђен превоз. Рок трајања конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу да се јаве послодавцу 
путем телефона.

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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UTR „BOSS“
Суботица, Матије Корвина 7-8

тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану 
- пицерији.

Кувар
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар
10 извршилаца

Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме, обавезно радно искуство у траженом занимању. 
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сме-
нама, послодавац пружа подршку приликом запо-
шљавања брачних парова (другом супружнику пружа 
помоћ у обезбеђивању запослења код другог посло-
давца у Суботици). Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом 
или да се јаве на телефон послодавца, лице за кон-
такт Ивана Чакић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци,

за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послода-
вца, наплаћивање продате робе по важећим ценама 
уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје 
касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубаз-
но и коректно понашање према купцима и колегама, 
поседовање уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац 
организује обуку за рад на каси. Потребна је прециз-
ност и одговорност запослених лица у раду са новцем. 
Неопходно је да кандидати буду спремни на тимски 
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да 
уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, 
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси 
и награде. Трајање конкурса до попуне радног места. 
Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за 
запошљавање ради пријављивања за групни разговор 
са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци,

за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да нато-
че гориво, наплаћивање продатог горива по важећим 
ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење смен-
ског и дневног пописа горива, по завршетку посла у 
задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од 
евентуалне штете, љубазно и коректно понашање пре-
ма купцима и према колегама, уредно подвргавање 
санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне 
књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад. 
Послодавац организује обуку за дато радно место. 
Потребна је прецизност и одговорност у раду са нов-
цем: Неопходно је да кандидати буду спремни на тим-

ски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да 
уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату, 
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси 
и награде. Трајање конкурса: до попуне радног места.

„GRAMELLINI“ DOO
11000 Београд, Господар Јевремова 47а

тел. 062/892-3711
e-mail: almasa01@yahoo.com

Конобар
на одређено време

2 извршиоца

Продавац
у мини-маркету италијанских 
производа, на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства.

Кувар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 12 месеци 
радног искуства.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу CV на наведе-
ну имејл адресу или да се јаве на бројеве телефона: 
062/892-3711 или 061/603-1917. Рок за пријављивање 
је 08.02.2018. године.

КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДЊА 
“ГРАНИТ”

18110 Прва Кутина

Каменорезачки послови
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању, возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 
30 дана. Телефон за контакт: 069/4541436.

„OPTICAL STORY“ DOO
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 11

e-mail: opticalstory@gmail.com

Оптичар
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство на радном месту оптичар или у продаји 
у сличној делатности. Јављање кандидата на горенаве-
дени имејл. Рок за пријаву до 31.01.2018.

„БОЈА“ ДОО ЗА ИЗРАДУ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
25000 Сомбор, Арсенија Чарнојевића 16

e-mail: office@boja.co.rs

Референт набавке и продаје
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техни-
чар; VII степен стручне спреме дипломирани инжењер 
грађевинарства, мастер инжењер грађевинарства; 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook); енглески језик - почетни ниво. Слање 
пријава на имејл адресу. Рок за пријаву је до 17.02.2018. 
године.

ЕЛС ДОО
Београд, Булевар деспота Стефана 115

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

20 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно иску-
ство небитно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 
18.02.2018. Потребно је да се кандидати јаве на теле-
фоне: 064/85-84-811, 064/85-85-468 или пошаљу прија-
ве на имејл: kjovanovic@elssec.rs или mlazic@elssec.rs.

„МЕРЛИН ЦЕНТАР“ ДОО
11000 Београд, Табановачка 5в

тел. 064/864-0017

Лакирер - фарбар аутомобила
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; лакирер-фарбар; 
возачка дозвола Б категорије; пожељно радно иску-
ство у ауто-сервисима на припреми возила, лакирању 
и фарбању возила. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон 064/864-0017. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

“МЕГА СИСТЕМИ 2000” ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 36/54

тел. 064/179-19-43

Комерцијалиста
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, комерцијал-
ног или трговачког смера, радно искуство 12 месеци, 
возачка дозвола Б категорије.

Возач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, радно искуство 12 месеци, возачка доз-
вола Б и Ц категорије.

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: megasistemi2000@
gmail.com.

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 011/260-43-47, 064/658-30-02

Комерцијалиста на терену
за подручје јужне Србије, на 
одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредне 
струке, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије, пожељно знање страног језика, пробни рад 
3 месеца. Пријаве слати на e-mail: office@zelenihit.rs у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПР РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ГРАЂЕВИНСКЕ

СТОЛАРИЈЕ И ЕЛЕМЕНАТА
,,СПАРТАН СТОЛАРИЈА”

11272 Добановци, Маршала Тита 148
тел. 063/228-970

Столар, стаклорезац
8 извршилаца

УСЛОВИ: II-III степен стручне спреме, бравар, помоћ-
ник бравара, столар, помоћник столара, обрађивач ста-
кла, помоћник обрађивача стакла; возачка дозвола Б 
категорије, барем 1 месец радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана обајвљивања.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
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ЕЛЕКТРО ЈАНУШКО
24000 Суботица, Паје Маргановића 9

Електроинсталатер
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, електроинста-
латер, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. 
Јављање кандидата лично, на адресу: Арсеније Чар-
нојевића 12, Суботица, од 8 до 14 часова. Оглас је отво-
рен до 16.02.2018. године.

УР “СЕВЕРНА КАПИЈА”
24000 Суботица, Едвина Здовца 57

тел. 063/47-666-5

Кувар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање 
кувар, 6 месеци искуства на траженим пословима.

Конобар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање коно-
бар, 6 месеци искуства на траженим пословима.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Пробни 
рад 1 месец. Јављање на телефон. Оглас је отворен до 
18.02.2018. године.

РБ „ГЛОБАЛ“ ДОО
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40

тел. 031/516-751

Сарадник за рачуноводствене-
књиговодствене и 

административне послове
пробни рад 6 месеци

Опис послова: израда финансијских анализа и анали-
за пословања, израда предлога финансијских плано-
ва, израда извештаја, израда фактура, увозно-извоз-
не документације, послови ликвидатуре и књижења, 
послови обрачуна зарада.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, финансијског или 
економског усмерења, напредно знање рада на рачуна-
ру, пожељно знање енглеског језика, пожељна возачка 
дозвола Б категорије.

Сарадник за књиговодствене, 
административне и опште 

послове
пробни рад 6 месеци

Опис послова: израда, ажурирање и прослеђивање 
дневних и недељних прегледа и извештаја плаћања, 
обавеза, потраживања и др., израда и евиденције фак-
тура и путних налога; припрема налога за плаћање; јед-
ноставнији послови књижења; пријем, разврставање, 
експедиција и архивирање поште.

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме економске 
струке, напредно знање рада на рачунару, пожељна 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Предвиђена је претходна провера радних 
способности. Биће контактирани само кандидати који 
уђу у ужи избор. Пријаве, CV и диплому/доказ о струч-
ној спреми доставити електронским путем, закључ-
но са 26.01.2018. године, e-mail: posao@starasokolova.
com. Контакт телефони: 031/516-751, 064/1648-416, 
064/8255-330.

„ТОЧАК АУТО“ ДОО
Зрењанин, Манастирска 9

Контролор техничке исправности 
возила

УСЛОВИ: IV степен, машински или саобраћајни тех-
ничар, познавање рада на рачунару, возачка дозвола 
Б категорије, радно искуство 12 месеци на помену-
тој позицији или сличним пословима. Кандидати могу 
послати пријаве на и-мејл: kadrovi@tocak.co.rs.

      
          Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Доктор специјалиста интерне 
медицине

на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла, за рад у 

Интерном одељењу 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, бројем телефона, адресом 
и имејлом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним специјалистичким студијама 
и стеченом стручном називу специјалиста интерне 
медицине, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у комору, уверење о радном стажу у струци по поло-
женом стручном испиту, уколико кандидат поседује 
претходно радно искуство у струци, доказ о објавље-
ним стручним радовима у стручним публикацијама, 
уколико кандидат поседује, доказ о знању страног 
језика (енглески, немачки, француски или руски) са 
потврдом уколико је кандидат поседује или фотоко-
пија индекса. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Сме-
дерево или путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену “Пријава на оглас”. Уколико кандидат 
има имејл адресу, потребно је исту назначити ради 
обавештавања о  резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За 
ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра - 
техничар

за потребе Одсека коронарне 
јединице Службе за унутрашње 
болести, на одређено време до 

повратка запослене са трудничког, 
односно породиљског боловања и 

боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, извод из МК вен-
чаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе психијатрије, 
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања 
и боловања ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца, због 

повећаног обима посла
Опис послова: обавља послове у амбуланти који пред-
виђају припрему пацијената за преглед, асистирање 
лекару при интервенцијама, спровођење прописане 
терапије у амбуланти и на терену, обављање патронаж-
них посета, учествује у обављању систематских прегле-
да, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање 
катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење прописане меди-
цинске документације и евиденција, те израда потреб-
них извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке 
крви и урина и на терену.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, 
смер општи, IV степен стручне спреме, положен возач-
ки испит Б категорије, положен стручни испит. Уз захтев 
за заснивање радног односа приложити: CV (кратку 
биографију), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежног органа или решење о упису у комору. Кан-
дидати који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава 
записник. О избору кандидата одлучује директор Дома 
здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Оглас се објављује код Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Захтев за 
заснивање радног односа са назнаком „За радно место“ 
доставити поштом или личном доставом у писарницу 
Дом здравља Српска Црња, на горенаведену адресу.

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650

e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира на рад-
но искуство - послодавац је заинтересован и за ангажо-
вање приправника. Рад у сменама, дужина радног вре-
мена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве путем телефона, лице за контакт: 
Бојана Живковић Ћурчин.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
СУБОТИЦА

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

e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање - медицинска сестра/техничар 
општи смер; радно искуство небитно; положен стручни 
испит.

Неговатељ
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство 
небитно; завршен курс од 2 месеца до 2 године за него-
ватеља, болничара, геронтодомаћина или 2 године 
медицинске школе.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће ради-
ти у просторијама Геронтолошког центра, а по потреби 
и ванинституционалну заштиту. У просторијама Герон-
толошког центра рад је организован сменски, уз ноћни 
рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је само у 
првој смени (пуно радно време од понедељка до петка, 
суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује 
смештај за запослене, већ они падају на терет запосле-
ног. Плаћени путни трошкови за градске и приградске 
месне заједнице. Трајање конкурса: до попуне. Канди-
дати могу доставити своје радне биографије на имејл 
адресу или да се јаве на телефон послодавца. Контакт 
особа: Биљана Броћиловић.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб

тел. 023/384-1017
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Доктор медицине
на одређено време 

УСЛОВИ: доктор медицине, радно искуство: небит-
но; положен стручни испит; лиценца коморе; основ-
на информатичка обука. Рад у сменама, ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи 
лично на адресу послодавца (радним даном од 7-15 
часова), доставити своје радне биографије на горенаве-
дену адресу, на и-мејл office@domzdravljasecanj.rs или 
да се јаве на телефон послодавца.

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

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ

“БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Медицинска сестра - техничар
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа 
- општи смер; пробни рад три месеца; положен стручни 
испит; пожељно је претходно радно искуство у здрав-
ственим установама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер (са просечном оце-
ном); оверен препис или фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 

радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са условима овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ

“БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински 
факултет; пробни рад 3 месеца; положен струч-
ни испит; познавање најмање једног страног језика; 
пожељно је претходно радно искуство у стационарним 
здравственим установама. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету (са просечном оценом студирања), оверен препис 
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном 
испиту за научно звање магистра и/или доктора наука 
(ако га кандидат има); потврду о започетој или завр-
шеној специјализацији, уколико је кандидат завршио 
или започео специјализацију; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ КОНАК
Београд - Звездара, Тржичка 6

тел. 069/4441-390

Медицинска сестра - техничар
пробни рад месец дана

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, обра-
зовни профил: медицинска сестра - техничар; положен 
државни стручни испит; 2 године радног искуства у стру-
ци; пожељна лиценца за медицинске техничаре. Канди-
дати могу да се пријаве путем телефона: 069/444-1390, 
Андреа Милошевић. Рок трајања конкурса 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар
на одељењу, на одређено време 
од 2 месеца, замена раднице на 

породиљском одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз 
пријаву треба да достави оверен препис или фотокопију 
дипломе - уверење о завршеној средњој медицинској 
школи, оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима прижања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој 
способности за рад (по извршеном избору кандидата - 

за изабраног кандидата); биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања 
у недељнику ,,Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1) Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит.

2) Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит.

3) Медицинска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла
8 извршилаца

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

4) Спремачица здравствених 
просторија

на одређено време због повећаног 
обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе сле-
дећа документа: молбу за пријем са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном; диплому о 
завршеној школи (оверена фотокопија); сведочанство 
о завршеној основној школи за радно место под бр. 
4; уверење о положеном стручном испиту (оверена 
фотокопија); решење о упису у комору или лиценцу о 
раду (оверене копије); извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оверена фотокопија); уверење 
суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци); лекарско уверење (не старије од 6 месеци). У 
захтеву (молби) кандидат треба да наведе документа-
цију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас 
се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, сваког радног 
дана од 07.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти или 
послати препоручено поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком “За оглас” и називом радног места. Оглас 
ће бити обвјављен на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Изабра-
ни кандидати биће обавештени писаним путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар
на одељењу, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског 

одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла, општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз 
пријаву треба да достави оверен препис или фотокопију 
дипломе - уверење о завршеној средњој медицинској 
школи, оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручмом испиту; потврду НСЗ о дужини чекања 

Медицина
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на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима прижања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); лекарско уверење о здравственој 
способности за рад (по извршеном избору кандидата - 
за изабраног кандидата); биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горена-
ведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања 
у недељнику ,,Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, 

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно иску-
ство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни 
рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведени телефон осо-
би за контакт или могу да доставе радне биографије 
путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић Јова-
новић.

„MILLENIUM MEDIC“ POLIKLINIKA
11000 Београд - Звездара, Чича Илијина 6

тел. 011/2447447

Лабораторијски техничар
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема у занимању 
медицинско-лабораторијски или виши лабораторијски 
техничар или завршене струковне студије - струковни 
медицинско-лабораторијски технолог; положен држав-
ни стручни испит, познавање венепункције. Кандидати 
достављају пријаву и радну биографију на имејл адре-
су: poliklinika@milleniummedic.rs или drnovica@live.com. 
Рок трајања конкурса: 30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11050 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/304-1400
e-mail: office@dzzvezdara.rs

Специјалиста 
оториноларингологије

Опис посла: Ради послове своје специјалности, учест-
вује у тимском раду према распореду непосредног 
руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на 
здравственом просвећивању, води евиденцију о свом 
раду, учествује у тимском раду процене радне способ-
ности радно активног становништва. Излази на терен 
по потреби. Обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из 
оториноларингологије, VII/2 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, основно познавање рада на 
рачунару.

Специјалиста педијатар
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учест-
вује у тимском раду према распореду непосредног руко-
водиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на здрав-
ственом просвећивању, води евиденцију о свом раду. 
Излази на терен по потреби, обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из 
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, основно познавање рада на рачуна-
ру. Пожељно је да кандидат поседује сертификат из 
области ултразвучне дијагностике. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
архиву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић 11, II 
спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуње-
ности тражених услова. Тражени докази се предају у 
неовереним фотокопијама и не враћају се кандидати-
ма. ДЗ Звездара задржава право да поништи оглас уко-
лико сматра да ниједан од пријављених кандидата не 
испуњава услове за рад за тражено радно место. Резул-
тати огласа биће објављени на интернет страници ДЗ 
Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Патронажна сестра
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
виша медицинска сестра или висока медицинска школа 
струковних студија, смер струковна медицинска сестра 
(VI степен стручне спреме); возачка дозвола Б катего-
рије; положен стручни испит; лиценца за рад. Кандидат 
мора да испуњава опште услове прописане законом. 
Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој школи са положеним стручним испи-
том, оверену фотокопију лиценце или решења о упису о 
комору, уверење суда да против њих није покренут кри-
вични поступак и уверење Министарства унутрашњих 
послова да нису правоснажном судском одлуком осуђи-
вани за кривично дело.

Медицинска сестра - техничар
у Стационару за интернистичке 

болести
УСЛОВ: завршена средња медицинска школа (IV степен 
стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за 
рад. Кандидати морају да испуњавају опште услове про-
писане законом. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису о комору, уверење суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и уверење Министарства 
унутрашњих послова да није правоснажном судском 
одлуком осуђиван за кривично дело.

Доктор медицине
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом: завршен медицински факултет 
(VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; 
лиценца за рад. Кандидати подносе следећу докумен-
тацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фото-
копију личне карте, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или решење 
о упису у комору, уверење суда да против њих није 
покренут кривични поступак и уверење Министарства 
унутрашњих послова да нису правоснажном судском 
одлуком осуђивани за кривично дело.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом 
заснивања радног односа достави лекарско уверење 
о способности за рад. Пријаве са траженом документа-
цијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За 
конкурс - не отварати”.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на радно 
искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на 
и-мејл адресу послодавца. 

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фарма-
ције, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе на и-мејл адресу послодавца.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 13.12.2017. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: доктор 
медицине за потребе Одсека кардиоанестезије 
са кардиохируршком интензивном терапијом. У 
осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
смер лабораторијски техничар; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства. Кандидати су дужни 
да доставе: кратку биографију, фотокопију личне кар-
те, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потр-
да послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додатно образо-
вање или оспособљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима. Прија-
ве 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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/8241-100

Информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: виша или средња школа; познавање рада на 
рачунару; радно искуство 1 година на сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и имејл адре-
сом; оверене копије дипломе о завршеном факултету, 
радне књижице, уговора о раду на наведним послови-
ма, уверење да није осуђиван, уверење да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, нити покре-
нута истрага. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама, на адресу: 
Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, 
Правна служба, са назнаком “Пријава за конкурс”, са 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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навођењем радног места за које се конкурише (инфор-
матичар). Пријаве морају да буду примљене у Инсти-
туту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање и то најкасније до 
01.02.2018. као последњег дана рока за подношење 
пријава до 14 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у Институту за рехабили-
тацију после истека дана и сата наведеног у овом огла-
су одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се 
вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су 
примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као непотпуне.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91

тел. 011/8300-186

Оглас објављен 17.01.2018. године у публикацији 
“Послови” број 760, поништава се за радна места:
- доктор медицине - специјалиста офталмологије, 
за рад у Специјалистичко-консултативној служби;
- доктор медицине, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи;
- ложач - домар.
У осталом делу оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 20.12.2017. 
године поништава се за радно место: доктор специја-
листа гинекологије и акушерства, који се бави екс-
фолијазивном цитодијагностиком и колпоскопијом, 
уз пробни рад.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар
за потребе Одељења ОП блока 

са стерилизацијом, на одређено 
време до 6 месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности
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; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Одсека нефрологије 
Службе за унутрашње болести, 
на одређено време до 6 месеци, 

ради обезбеђења услова у погледу 
кадра за обављање здравствене 

делатности
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; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе психијатрије, 
на одређено време до 6 месеци, 

ради обезбеђења услова у погледу 
кадра за обављање здравствене 

делатности
2 извршиоца

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

Медицинска сестра техничар
за потребе Одељења онкологије са 
палијативном негом, на одређено 

време до 6 месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности
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; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе анестезије и 
реаниматологије, на одређено 

време до 6 месеци, ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности
3 извршиоца

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; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Одсека за кожно 

венеричне болести, на одређено 
време до 6 месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

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; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе психијатрије, 
на одређено време до 6 месеци, 

ради обезбеђења услова у погледу 
кадра за обављање здравствене 

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

АМБУЛАНТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„HEALTH CARE“

11000 Београд, Душана Јовановића 4
тел. 064/237-04-05

Виши физиотерапеут
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотера-
пеут; познавање кинезитерапије (групне вежбе) и руч-
не масаже; знање рада на рачунару; возачка дозвола 
Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; 
лиценца за рад; радно искуство најмање 6 месеци. Кан-
дидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: healthcarebgd 
@gmail.com или да се јаве на телефон 064/237-04-05. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економ-
ска школа, радно искуство у буџетском рачуноводству. 
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 које радно место се 
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а иза-
брани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни - приправнички испит; лиценца за рад или 
решење о упису у комору. Приликом избора кандидата 
предност ће имати кандидати који имају радно искуство 
на пословима доктора медицине. Потребна докумен-
та: пријава на оглас, биографија, оверена фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету, овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме), оверена фотокопија лиценце 
за рад или решења о упису у комору. Оригинали или 
оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених 
и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6 
месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности. Пријаве слати на адресу: Дом здравља 
Лапово, 34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном 
назнаком “Пријава за радно место доктора медицине”. 
Све додатне информације се могу добити на телефон 
034/853-349. Трајање огласа: 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине
за рад у Служби за интерну 

медицину, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиoцa
УСЛОВИ: медицински факултет и положен стручни 
испит, VII/1 степен, поседовање лиценце за рад.

2) Физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну 

медицину и рехабилитацију, на 
одређено време 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиoцa

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеут-
ског смера и положен стручни испит, IV степен, поседо-
вање лиценце за рад.

3) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку кардиологије у 

Служби за за интерну медицину, 
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, 

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

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

4) Медицинска сестра - техничар
за рад у Кабинету за ЕКГ, холтер и 

ултразвучну дијагностику у Служби 
за педијатрију болести, на одређено 

време ради замене привремено 
одсутне запослене на боловању 

до повратка запослене на рад или 
њеног престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера и положен стручни испит, IV сте-
пен, поседовање лиценце за рад.

5) Фармацеут медицински 
биохемичар

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер меди-
цинска биохемија, положен стручни испит, VII/1 степен 
и поседовање лиценце за рад.

6) Виши радиолошки техничар
за рад у Служби радиолошке 

дијагностике, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здрав-
ствена школа струковних студија, смер за РО технича-
ра и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање 
лиценце за рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко прези-
ме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За оглас“, и називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, на горена-
ведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад

Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије у Служби 

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

до повратка запослене са боловања, 
до 29.06.2018. године, пробни рад до 

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему - IV степен, заврше-
ну средњу медицинску школу, смер педијатријска сес-
тра - техничар или медицинска сестра техничар; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном 

стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издату од 
надлежне коморе или решење о упису у именик комо-
ре; уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о радном 
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда послодав-
ца), кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са адре-
сом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати 
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати и фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти 
лично или поштом на горенаведену адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем медицинске 
сестре-техничара на Одељењу неонатологије“.

                                                     Ветерина

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ „ВИВАВЕТ“ ДОО

26000 Панчево, Милоша Требињца 44
тел. 064/6444-702

e-mail: vivavet.rs@gmail.com

Дипломирани ветеринар
УСЛОВИ: VII/1 степен; доктор ветеринарске медици-
не; ветеринар; возачка дозвола Б категорије, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook); пожељна лиценца. Теренски и рад у сменама. 
Трајање конкурса:08.02.2018. Јављање кандидата на 
телефон 064/6444-702, лице за контакт Божидар Кома-
тина.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„КОЦЕЉЕВА” АД КОЦЕЉЕВА

15220 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

Дипломирани ветеринар
у радној јединици Доње Црниљево

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар, стан за ветеринаре 
је обезбеђен. Предност имају дипломирани ветеринари 
са искуством у раду на терену. Опис посла: рад на тере-
ну, рад у амбуланти, рад на извршавању послова из 
програма мера здравствене заштите животиња. За све 
додатне информације обратити се на контакт телефон.

Посао се не чека, посао се тражи
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„БАНЕ МПИ“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/5416-161

Технолог галванске заштите - 
дипломирани инжењер хемијске 

технологије
на одређено време

Опис посла: примена радних инструкција за које је одго-
воран; разрађује планове производње и на основу њих 
даје план радне снаге; даје план пом. потрошног мате-
ријала за галванске линије; уводи и примењује техно-
лошке поступке; води рачуна о квалитету рада линије 
према упутству за рад; води рачуна о квалитету урађе-
них производа, те даје предлоге у циљу побољшања 
квалитета производа; даје предлоге у циљу побољ-
шања економичности галванских линија; даје потребне 
елементе за израду носача, учествује у изради прототи-
па; радницима на гал. линији даје технолошка упутства 
и контролише њихово спровођење; припрема сву неоп-
ходну технолошку документацију; прави калкулације за 
галванске линије, како интерне, тако и екстерне; даје 
технолошке норме за производе и услуге; сарађује са 
технолозима у фабрици и ван ње у домену своје струке. 
Рок за пријаву: до попуне.

CJR RENEWABLES LIMITED DOO
11070 Нови Београд

Владимира Поповића 38-40

Инжењер електротехнике
место рада Долово (Панчево)

Опис посла: надзире и контролише грађевинске радо-
ве; вођење грађевинске документације у складу са 
релевантним одредбама закона и стандардима; коор-
динација радова у складу са стандардима безбедности 
и здравља на раду; наручивање материјала, комуни-
кација са добављачима и партнерима; спровођење 
препорука уписаних у грађевинску књигу; припрема 
документације за грађевинске објекте; стална комуни-
кација са консултантима, корисницима и представници-
ма других компанија; учествовање у квантитативној и 
квалитативној верификацији послова који су извршени 
са корисницима и/или у вези са подизвођачима.

УСЛОВИ: Основни услови: диплома електротехничког 
факултета; минимум 5 година искуства у подстаници 
високог напона (HV Substations); праћење распореда 
извршавања и придржавање захтева пројекта; под-
ношење недељног извештаја менаџменту у вези са 
развојем радова; сарадња са инжењерским тимом 
у фази пуштања у рад; проверавање исправности 
ДДЕ пројекта заједно са инжењерским тимом (при-
државање правила и услова на терену) и информи-
сање надлежних о плановима и детаљима пројекта; 
праћење свих фаза пројекта (извршавање дужности 
у складу са временским роковима и буџетом и ква-
литетом); возачка дозвола Б категорије; посебни 
услови: 5 година релевантног искуства у руковођењу 
рада на електричним инсталацијама и тимским 
менаџментом; регистрован професионални сертифи-
кат; добро познавање рада на рачунару - AutoCAD 
(предност) и MS Office; изражене социјалне вешти-
не и способност руковођења; напредно познавање 
енглеског језика (писање и комуникација); мотиви-
саност, иницијатива за самосталан рад; брзо учење 
и прилагођавање, комуникативност; способност за 
рад под притиском. Имејл адреса на коју можете сла-
ти свој CV (искључиво на енглеском језику): marina.
ostojic@cjr-renewables.com.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ 

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор 
на одређено време

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

„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА” ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57 Л2

тел. 011/6422-877

Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; 12 месеци радног искуства. Радницима са преби-
валиштем ван Београда обезбеђен смештај и исхрана, а 
за раднике из Београда обезбеђен један оброк и превоз. 
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд

тел. 063/1828-255

Електромонтер - 
електроинсталатер

место рада: запошљавање у 
Републици Србији, након тога 

упућивање запослених на 
привремени рад у СР Немачку

50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електро-
инсталација, електро-енергетске и мернорегулационе 
опреме 

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

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Горњомилановачка 45

тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца
Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске 
струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад 
на рачунару: MS Office пакет - средњи ниво; енглески 
језик - средњи ниво; пробни рад 1 месец. Рад у сме-
нама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом 
или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: 
Марина Костић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
50 извршилаца

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

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монта-
жа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у тра-
женом занимању, минимум 36 месеци; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов); познавање 
изометрије (скице, нацрти)

Металостругар
место рада: Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: оператор на машини.
УСЛОВИ: образовање - небитно; искуство у раду на 
мануелном стругу, минимум 24 месеца; пожељна возач-
ка дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање 
немачког језика - почетни ниво (није услов).

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

ДОО „Б-ГИПС“
18000 Ниш

Шеф градилишта
Опис послова: давање упутства за рад на градилишту; 
надгледање радника; дефинисање технологије градње; 
утврђивање безбедности изградње објекта; подношење 
извештаја о градњи и израда грађевинске документа-
ције; усаглашавање и стални контакт са инвеститорима.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: грађевински факул-
тет; обавезно искуство на истим или сличним послови-
ма; добро познавање MS Office-а, као и познавање рада 
на програмима за прорачуне и израду нацрта; знање 
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; да лице 
није осуђивано. Телефони за контакт: 018/278-238 и 
065/304-6220.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/6615-556, 063/563-014

e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Техничар конструктор
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор; 
oбука за Autocad.

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Електричар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен - електротехничар енергетике или 
електротехничар електромеханике или III степен - 
електроинсталатер, електромонтер-инсталатер, елек-
тромеханичар, електромонтер инсталација и машина 
или електромонтер енергетских машина и уређаја; рад-
но искуство на одржавању и поправци електроопреме 
и електроинсталација.

Машинбравар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: V степен - механичар, машиниста, машинбра-
вар - специјалиста или III степен - механичар, машини-
ста, машинбравар.

Хигијеничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз и исхрана. Јављање канди-
дата на горенаведене телефоне и имејл. Рок за пријаву 
до 31.01.2018.

ПЕРИХАРД ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 Београд, Табановачка 27

тел. 011/276-00-16

Техничар у производњи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техни-
чар или електротехничар; возачка дозвола Б катего-
рије; без обзира на радно искуство. Кандидати могу да 
пошаљу пријаву на e-mail: info@perihard.com или да се 
јаве на телефон 011/276-00-16. Конкурс је отворен до 
31.01.2018. године.

ГАТ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30А

тел. 064/8677-120
e-mail: gat@nebee.net

Шеф производње ПВЦ и АЛУ 
столарије

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински 
инжењер/мастер инжењер машинства, дипломира-
ни машински инжењер - конструктор, дипломирани 
машински инжењер за производно машинство или 
VI/1 степен машински инжењер, машински инжењер 
- конструктор или машински инжењер за производ-
но машинство; возачка дозвола Б категорије; основна 
информатичка обука; обезбеђен превоз; потребно рад-
но искуство у струци (рад у производњи ПВЦ и АЛУ сто-
ларије на ЦНЦ машинама).

Радник у производњи ПВЦ и АЛУ 
столарије

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен, производња ПВЦ и АЛУ сто-
ларије; обука за оператера на ЦНЦ машинама; возачка 
дозвола Б категорије; обезбеђен превоз.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон и и-мејл. Рок за пријаву до 31.01.2018.

          Саобраћај и везе

ЈКП „АУТО-ТРАНСПОРТ“ ПАНЧЕВО 
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 33 

Возач аутобуса
10 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Д категорије, рад у сменама, 
ноћни рад, радно место са повећаним ризиком. Слање 
пријава на имејл: sladjana.stojadinov@jkpatppa.rs, vesna.
durman@jkpatppa.rs. Додатне информације на телефон 
013/312-092, лок. 209. Психолошко тестирање кандидата.

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

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

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

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
3 извршиоца

место рада: Параћин, Бор, 
Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови 

Сад, Лесковац, Врање, Панчево, 
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд - 

Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 
пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен ADR 
испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
доћи на разговор на горенаведену адресу, од поне-
дељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или своје 
радне биографије да доставе путем поште или мејлом, 
лице за контакт: Ненад Станојевић. 

„TERAX NISKOGRADNJA” DOO
24000 Суботица, Јована Микића 135

e-mail: teraxdoo@gmail.com
тел. 024/682-455

Возач теретњака
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме саобраћајне 
струке, без обзира на радно искуство; возачка дозво-
ла Б, Ц категорије. Теренски рад. Слање биографија на 
имејл или поштом, ближе информације на контакт теле-
фон. Оглас је отворен до 14.02.2017. године.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана

Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012

e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међу-
народном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е 
категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу да се јаве послодавцу путем телефона, особа 
за контакт: Владета Радосављевић или доставити радне 
биографије путем имејла.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

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

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд, пробни рад

1 месец
Опис посла: одржавање мотора на броду.

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

Морнар
место рада: Београд, пробни рад

1 месец
Опис посла: послови морнара на броду.

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

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад
1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким плов-
ним објектом.

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

Заповедник брода унутрашње 
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад
1 месец

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

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

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

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наука и образовање

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11273 Батајница

Браће Михајловић Трипић 2

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне шко-
ле: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степан које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 мора да 

има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са сдецом и ученицима; 3) да каниди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављансвто РС; 5) знање 
српског језика - кандидат, наставник или стручни сарад-
ник, мора имати стечено више или високо образовање 
на српском језику или имати положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници); уверење о држављанству - овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених - ове-
рена фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 
3 услова конкурса; CV. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Знање језика на коме се 
изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, осим за кандидате који су стекли 
образовање на српском језику. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона 
и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са документима којима се доказује испуњеност услова 
доставити на адресу школе. Одлуку о избору кандидата 
директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности са рад са 
децом и ученицима.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os boljevci@yahoo.com

Наставник енглеског језика
са непуним радним временом, 

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

породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(“Службени гласник РС” број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/2017), кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 и 142 Закона, и то: високо образо-
вање 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 пред-
мет, односно групе предмета; 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких наука 
(кандидат мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета), високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да има држављанство Републике Србије; да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику); 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017) за наведено радно место; да поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Уз пријавни формулар за конкурс, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе 
следећа документа којима доказују да испуњавају усло-
ве конкурса: диплому о стеченом стручном образовању 
или уверење о дипломирању (оверена фотокопија); 
краћу биографију; уверење о држављанству РС (ори-
гинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал); 
потврду високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ о испуњености услова који се тичу нео-
суђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима се подноси пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања. 
Достављена документа се неће враћати. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11080 Земун, Немањина 9

Наставник корепетиције и 
корепетитор

са 88% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 141 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, остали услови прописани су чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Уз 
пријаву на конкурс, са биографским подацима, канди-
дати су у обавези да приложе следеће доказе о испуње-
ности услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о неосуђиваности не старији од 6 месеци 
(да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање). Кандидати достављају поред 
наведеног и: доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченог на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 

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, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно 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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преноса бодова, издат од одговарајуће високошколске 
установе. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу врсте и степена стручне спреме, неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар, CV, податке 
о свом професионалном развоју, конкурсом тражене 
доказе о испуњавању услова - доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се шаљу 
на наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”. У 
поступку одлучивања о избору наставника кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психо-
лошку процену способности за рад са ученицима (коју 
врши Национална служба за запошљавање). Лекарско 
уверење, односно доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, прибавља се код надлежене здравстве-
не установе (служба медицине рада) и доставља пре 
закључења уговора о раду.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3592-404
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

Наставник основа технике рада 
са праксом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: дипломирани 
инжењер пољопривреде - сви смерови; дипломирани 
инжењер машинства; дипломирани инжењер техно-
логије, сви одсеци; дипломирани инжењер шумарства 
- за обраду дрвета; дипломирани инжењер технологије, 
текстилни одсек; дипломирани инжењер технологије - 
одсек графичког инжењерства; дипломирани инжењер 
технологије текстилне конфекције; дипломирани грађе-
вински инжењер; дипломирани инжењер архитекту-
ре; дипломирани архитекта; диломирани дефектолог 
- олигофренолог; наставници, поред стручне спреме 
предвиђене под ставкама од 1 до 10, морају поседова-
ти стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога; 2) да кандидат 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља доказ о одговарајућем образовању, 
доказ о неосуђиваности, држављанство, извод из мати-
чне књиге рођених и извод из матичне књиге венча-
них (за кандидате који су променили презиме). Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву 
кандидат доставља оверене копије докумената. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња 
занатска школа, Београд - Раковица, 11090 Вукасовиће-
ва 21а.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Редовни професор за ужу научну 
област Хемијско инжењерство
за потребе наставе на Катедри за 

хемијско инжењерство

Редовни професор за ужу научну 
област Биохемијско инжењерство 

и биотехнологија
за потребе наставе на Катедри 
за биохемијско инжењерство и 

биотехнологију

Редовни професор за ужу научну 
област Електрохемија

за потребе наставе на Катедри за 
физичку хемију и електрохемију

Ванредни професор за ужу 
научну област Неорганска хемија

за потребе наставе на Катедри за 
општу и неорганску хемију

Ванредни професор за ужу 
научну област Органска хемија
за потребе наставе на Катедри за 

органску хемију

Доцент за ужу научну област 
Текстилно инжењерство

за потребе наставе на Катедри за 
текстилно инжењерство

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и 
хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област 
Органска хемија

за потребе наставе на Катедри за 
органску хемију

УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - 
Хемија и хемијска технологија.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Биохемијско 

инжењерство и биотехнологија
за потребе наставе на Катедри 
за биохемијско инжењерство и 

биотехнологију
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и 
хемијска технологија или доктор наука - технолошко 
инжењерство – Биотехнологија.

ОСТАЛО: услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Технолошко-металуршког 
факултета, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника, сарадника и истраживача Техно-
лошко-металуршког факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова: опшир-
на биографија са освртом на стручни рад, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, списак научних радова 
са радовима, подносе се у писаној форми на адресу 
Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште 
послове - „Пријава на конкурс“, Београд, Карнегије-

ва 4 или Архиви факултета, електронска верзија: 
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Одлука о избору 
донеће се у року од 6 месеци од дана истека рока за 
подношење пријаве на конкурс.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”
11080 Земун - Земун Поље

Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава прописане услове из чл. 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
број 88/17), а у вези са члановима 139 и 140 став 1 и 
2 наведеног Закона о основама система образовања (у 
даљем тексту: Закон). За директора школе може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање 
стечено на 1) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога 
школе; дозволу за рад (лиценцу) за наставника, вас-
питача и стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство РС; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 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 и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графске податке односно радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); 
обуку и положен испит за директора (пријава се неће 
сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит за директора у року који предвиђа 
Закон); потврду да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци), 
односно за лице које испуњава услове из чл. 122 став 6 
Закона, потврду да има најмање 10 година радног иску-
ства у области образовања и васпитања, након стече-
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ног одговарајућег образовања; лекарско уверење - да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уве-
рење из суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или однето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 став 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; план и про-
грам рада директора школе, остала документа која могу 
послужити као доказ о стручним и организаторским 
способностима; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора кандидата; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе; доказ да 
зна језик на којем се оставрује васпитно-образовни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу школе, у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или поштом. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, радним данима од 09.00 до 14.00 
часова, на број телефона: 011/3753-813.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385

e-mail: sekretaroskdj@gmail.com

Оглас објављен 18.10.2017. године поништава 
се за радно место наставникa енглеског језика, 
у другом циклусу образовања и васпитања, на 
одређено време ради замене запосленог који је 
привремено спречен за рад дуже од 60 дана, у 
матичној школи. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

ОШ “ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34

тел. 011/2194-294, 011/3161-752

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

на одређено време до истека 
мандата директора школе

УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да испуњава 
прописане услове из чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17), а у вези 
са чл. 139 наведеног Закона о основама система образо-
вања (у даљем тексту: Закон) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); да 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 полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство РС; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико образовање није 
стечено на српском језику), кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих документа о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
пријавни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи, и то: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању у складу са чл. 140 Закона; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту (дозволи за рад) - уколико 
кадидат има лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова уколико нема 
лиценцу. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на горенаведену адре-
су, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
наставника физичког и здравственог васпитања”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
радним данима од 09.00 до 14.00 часова, на телефон 
011/2194-294, 011/3161-752.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну 
област Нацртна геометрија и 

геометрија архитектонске форме
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Утврђени усло-
ви за поље техничко-технолошких наука; докторат из 
уже научне области за коју се наставник бира - научни 
назив доктора техничких наука из области архитектуре 
и урбанизма, способност за наставни рад, научни однос-
но стручни радови, архитектонски, машински или грађе-
вински факултет. Остали обавезни и изборни услови за 
избор наставника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и 
Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така радника Шумарског факултета, као и Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова из конкурса (оверене 
фотокопије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних радова, 
сепарате радова...), достављају се надлежној служби 
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 2-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Библиотекар
на одређено време од 3 месеца,

са могућношћу продужетка
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, и 
то: на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године или на мастер академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године; положен стручни испит 
и стечено звање у складу са Правилником о ближим 
условима за стицање стручних звања у библиотеч-
ко-информационој делатности; знање из информатике; 
знање енглеског језика; једна година радног искуства. 
Обавезан пробни рад, сем у случају када је кандитат 
већ радио минимум шест месеци на факултету. Опис 
послова радног места утврђен је Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места Физичког 
факултета. Пријава треба да садржи: биографију/радну 
биографију кандидата (CV); копију дипломе о стеченом 

одговарајућем високом образовању, копију уверења о 
положеном стручном библиотечком испиту и стеченом 
звању у складу са Правилником о ближим условима за 
стицање звања у библиотечко-информационој делат-
ности, док ће кандидати позвани на разговор, достави-
ти оригинал докумената на увид. На разговор ће бити 
позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаву 
са доказима о испуњености услова објављене потре-
бе за запошљавањем, доставити (лично или поштом) 
на адресу Физички факултет, Београд, Студентски трг 
12-16, (3. спрат, соба 663) са назнаком „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе, на 
период од четири године, може се пријавити лице које 
испуњава усове предвиђене чланом 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/17) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
108/15), и то: да има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
струдије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета као лице које је стекло обра-
зовање на студијама другог степене из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трнсдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку и здравстве-
ну спососбност 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се оставарује образов-
но-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену копију дипломе о завршеном 
школовању, не старију од 6 месеци; оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту за наствника, односно стручног сарадника (доз-
вола за рад); потврду о раду у области образовања; 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тач. 
5) Закона (да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није стечено на 
српском језику); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; резултате стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уко-
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лико је претходно обављао функцију директора школе; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); докумен-
тација без доказа о положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора установе, у скалду са чл. 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторног понашања 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 30 
дана); уверење привредног суда да није превоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
30 дана); уверење основног суда да против њега није 
покренут кривични поступак (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 30 дана); пријавни формулар 
за пријаву на конкурс скинути са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору, а која нису обавезна. Пријаве 
на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се установи у затвореним 
ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, лично 
или препоручном поштом, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса на горенаведену адресу школе. 
Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на тел. 011/8129-480.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Сарадник у звању асистента из 
уже научне области Економија и 

финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор сарадника утврђени су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Београдске бан-
карске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома о претходно 
стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и спи-
сак објављених радова. Пријаву и тражену документа-
цију доставити у физичком и електронском облику на 
наведену адресу, кабинет 209/II или на e-mail: office@
bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ (ВИШЕР)

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs

www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор у наставничко и 
сарадничко звање и заснивање радног односа 

на одређено време, кандидата у:

Наставничко звање предавача 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Аудио и видео 

технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: обавезни услови за избор у ово наставничко 
звање које кандидати морају да испуњавају су: општи 
услови прописани чл. 72 ст. 4 (неосуђиваност за пропи-
сана кривична дела) и чл. 74 ст. 1 и 2 Закона о високом 
образовању, чл. 32 ст. 3 Статута, чл. 3 ст. 2 Правил-
ника о избору и анагажовању наставника и сарадника 
(услови који се односе на поседовање одговарајућег 
академског/научног назива, способности за наставни 
рад). Кандидати морају да испуњавају и посебне услове 

прописане чл. 13 ст. 2 Правилника о систематизацији 
радних места, опису послова и условима за заснивање 
радног односа у ВИШЕР бр 2297/1 од 03. 02. 2016. годи-
не (даље: Правилник о систематизацији); посебни усло-
ви и то поседовање стручних знања из области музичке 
акустике, акустике просторија, звука и вибрације. Пред-
ност имају кандидати који поседују искуство у раду са 
студентима, односно у високом образовању.

Сарадничко звање сарадник 
у настави за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна 

област Рачунарство и 
информатика

на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: Кандидати за избор у ово сарадничко звање 
морају да испуњавају услове прописане чл. 72 ст. 4 
(неосуђиваност за прописана кривична дела) и чл. 83 
ст. 1 и 2 Закона о високом образовању и чл. 15 став 
2 Правилника о систематизацији (уписане мастер ака-
демске или мастер струковне студије у одговарајућој 
научној/стручној области; претходни степен студија 
завршен са просечном оценом најмање осам; способ-
ност за наставни рад). Предност ће имати кандидати 
који поседују искуство у раду са студентима и у високом 
образовању.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс, кандидати 
обавезно достављају доказе да испуњавају све наве-
дене опште и посебне услове за избор у звање, и то: 
пријаву на конкурс са основним и контакт подацима 
(телефон, адреса, адреса електронске поште) и уз оба-
везно назначивање у пријави за које се звање конкури-
ше; радну биографију (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; оверене фотокопије 
исправа (дипломе или уверења о дипломирању) о сте-
ченом степену високог образовања који је прописан као 
услов за избор у звање (минимално стечен академски 
назив магистар из одговарајуће области, односно нај-
мање стручни назив специјалисте академских студија 
из одговарајуће области за избор у звање предавача, 
односно завршене основне академске или основне 
струковне студије из одговарајуће области за избор у 
звање сарадника у настави); кандидати који конкури-
шу за избор у звање сарадника у настави достављају и 
доказ о уписаним мастер (академским или струковним) 
студијама из одговарајуће области; извод из матичне 
књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (или оверену фотокопију); уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кривична 
дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, 
не старије од месец дана (уколико кандидату уверење 
о неосуђиваности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус дос-
тављају потврду да су поднели захтев за издавање тог 
уверења, док уверење о неосуђиваности морају доста-
вити најкасније до дана заснивања радног односа). 
Кандидатима који не буду изабрани на конкурсу доку-
мента ће бити враћена на адресу наведену у пријави на 
конкурс, након завршетка процедуре избора у звање. 
Конкурс је отворен до 2. фебруара 2018. године до 
16 часова. Пријаве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 
до 16 часова или послати путем поште на горенаведену 
адресу. Пријаве послате поштом морају стићи у шко-
лу до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће 
се сматрати неблаговременим и неће бити разматране. 
Статут, Правилник о избору и ангажовању наставника и 
сарадника и Правилник о систематизацији радних мес-
та, опису послова и условима за зснивање радног одно-
са у ВИШЕР-у, могу се погледати на интернет страници 
школе (http://www.viser.edu.rs, путања: Почетна страна 
> О школи > Општа акта Школе). Непотпуне, неблаго-
времене и неразумљиве пријаве неће бити разматране. 
ВИШЕР задржава право да организује интервјуе на које 
ће позвати само кандидате који уђу у ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Ваздухопловство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 
118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на кон-
курс доставити: биографију, оверене преписе диплома 
стечених у земљи или решења о признавању страних 
високошколских исправа о одговарајућој стручној спре-
ми, списак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машин-
ског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

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. гл. РС“, бр. 88/17); да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, за 
педагога или психолога школе стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије,мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
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; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: оверен препис/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис/оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оригинал/оверену фотокопију потврде о радном 
стажу, најмање 8 година рада у области образовања 
(не старију од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); ориги-
нал/оверену фотокопију уверења да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 

Национална служба
за запошљавање
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и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал/овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га поседује, 
а уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора школе и доказ о резултату стручно педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); пријаву на конкурс, са радном биографијом 
и прегледом кретања у служби и стручним усаврша-
вањем, план и програм рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика, на којем се остварује образов-
но-васпитни рад кандидат доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године ступања на дужност, у складу са услови-
ма прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом доставља на 
адресу школе: Мештровићева 19а, у затвореној коверти 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, на теле-
фон: 3970-140.

БОР

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава бб

тел. 030/585-650

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1) поседовање одгова-
рајућег образовања у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства 
Републике Србије; 4) неосуђиваност 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученцима. Докази о испуњености услова из тачака 1 
до 4 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ који 
се тиче тачке 5 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу засновати радни 

однос без положеног одговарајућег испита); доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад); уверење о неосуђиваности. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве треба послати на адресу ОШ „Бранко Перић“, 
19257 Рудна Глава бб. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона; 030/585-650, од 9 до 
13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255

e-mail: oskorbovo@gmail.com

Педагог
на одређено време ради замене 

запослене до повратка са 
породиљског одсуства, са 50% 

радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 
139 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; одгова-
рајуће образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 
и 3/2017) послове стручног сарадника - школског 
педагога могу да обављају: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог - мастер; психичка, физичка и здравствена 
способност кандидата за рад са децом и ученицима; 
да кандидат 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 кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: одштампан и 
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете); CV и радну биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених - нови образац и уверења о 
држављанству не старије од шест месеци; уверење 
надлежне полицијске управе/суда о неосуђиваности; 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима коју 

врши Национална служба запошљавања, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса могу се 
поднети лично или поштом на адресу школе, са наз-
наком “Пријава на конкурс”. Неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”
19300 Неготин

тел. 019/542-635

Помоћни кувар
на одређено време до 07.12.2018. 

године
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, куварске струке. 
Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, установи треба да достави: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), оверен препис дипломе о стручној 
спреми, уверење надлежне полицијске управе да није 
осуђиван за напред наведена кривична дела. Лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на горенаведени број телефона.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, најдуже 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139, 140, а у вези са 
чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/17), стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 
2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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. 
Наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. 
Кандидат треба да поседује уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној фотокопији), психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
и давање мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и техолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом доказује да је стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит - испит за лиценцу, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски 
језик. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену 
адресу школе, а ближе информације о конкурсу могу се 
добити на горенаведени телефон.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

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

e- mail: vrticlucani@mts.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: 
1) да има одговарајуће образовање: стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године или на 
студијама првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем 
- за васпитача; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: потпуну личну и радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном; диплому о стеченом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС; уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за дела из тачке 3 кон-
курса (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. По завршетку конкурса преда-
та документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се 
подносе лично или путем поште (са повратницом), на 
адресу: Предшколска установа „Наша радост” Лучани, 
Змај Јовина бб, 32230 Гуча, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара ПУ „Наша радост” и преко теле-
фона: 032/854-458.

ОШ „МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3

тел. 032/720-393

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Послове библиотекара може да изводи лице 
које је стекло високо образовање обављање послова 
библиотекара - члан 6 став 1 тачка 8 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 1/16, 
2/17 и 3/17). Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом за заснивање радног односа 
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу) и то потврдом високош-
колске установе о броју бодова; доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оверен препис/фотокопију); уверење о 
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрњављање, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира за изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду). Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавни 
формулар са документацијом доставити на адресу ОШ 
„Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац, Иве Лоле 
Рибара 3.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Материјали
на одређено време од 5 година,

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука област Хемија и хемијска технологија или док-
торат наука из уже научне области за коју се настав-
ник бира. Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-

зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Прија-
ва на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и 
друго.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, доказ о 
одговарајућој стручној спреми, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове и доказ надлежног органа 
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и 
чл. 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs 
- Избори у звања - Документи за заснивање радног одно-
са и стицање звања наставника), утврђена је обавеза 
кандидата, учесника конкурса, да релевантна докумен-
та која прилаже ради оцене испуњености општих усло-
ва, као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведе-
ну адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОШ „17. ОКТОБАР“
35000 Јагодина, Теслина 1

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање, за радно место наставника треба да испуња-
ва услове из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказује се изводом из казнене евиден-
ције); да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, да има у складу чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из горенаведених дис-
циплина.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са 
одштампаним пријавним формуларом школи дос-
тављају: оверену фотокопију дипломе или уверење о 
завршеном факултету, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци, уверење основног суда да није подигнута оптуж-
ница или покренута истрага доказ, односно уверење 
о поседовању образовања психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, издато 
од стране одговарајуће високошколске установе или 
доказ - уверење о положеном стручном испиту, однос-
но о положеном испиту за лиценцу, лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника, Комисија врши ужи избор канди-
дата, које упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе на адресу: ОШ „17. октобар”, 35000 
Јагодина, Теслина 1 или предати лично. Ближе инфор-
мације могу се добити на телефон 035/245-138 и код 
секретара. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА

ПТСЦ „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70

тел. 024/874-550

Наставник теоријско-предметне 
наставе и наставник практичне 
наставе из предмета Стручни 

предмети пољопривредне струке
на одређено време ради замене 

привремено одсутног преко 60 дана, 
за 25,31 сати недељно

УСЛОВИ: Кандидат треба да је дипломирани вете-
ринар или доктор ветеринарске медицине; да има 
психофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; знање српског 
језика и језика на којем се одвија образовно-васппит-
ни рад. Уз пропратно писмо, односно пријаву на кон-
курс, кандидат треба да приложи: диплому о стеченој 
стручној спреми (оригинал или оверен препис - фото-
копију), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), биографију, 
доказ о знању мађарског језика (да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на мађар-
ском језику или да је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о неосуђиваности. Уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс слати на попуњеном 
формулару Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http:/www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA.KONKURISANJE. doc), 
на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

38213 Прилужје

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Доставити попуњен и одштампан пријавни 
формулар за пријаву на конкурс са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; VII сте-
пен стручне спреме, у наведеном занимању, према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи - овере-
на копија дипломе о завршеном факултету; извод из 
матичне књиге рођених; држављанство (не старије 
од 6 месеци); фотокопија личне карте и уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца или није 
правоснажно осуђиван за кривично дело против 
достојанства личности и морала; да има психичку, 
физичку и здравствену способност. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
потребном документацијом (оверене фотокопије) 
доставити поштом или лично, на адресу школе: ОШ 
„Вук Караџић“, 38213 Прилужје. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Флипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за историју уметности

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 
Историјске, археолошке и 

класичне науке, ужу научну 
област Историја уметности

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 
Историјске, археолошке и 

класичне науке, ужу научну 
област Историја уметности

на одређено време од 5 година
Студијски програм за енглески језик

и књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Англофона књижевност

на одређено време од 5 година
Студијски програм за српску књижевност

и језик

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Теоријски предмети
на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за научну 
област Филолошке науке, ужу 
научну област Историја српске 

књижевности
на одређено време од 1 године

Студијски програм за српски језик
и књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Савремени српски језик

на одређено време од 5 година,
са 50% радног времена

Студијски програм за социологију

Асистент за научну област 
Социолошке науке, ужу научну 

област Социологија
на одређено време од 3 године

Студијски програм за психологију

Сарадник у настави за научну 
област Психолошке науке, ужу 

научну област Психологија
на одређено време од 1 године

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. гласник 
РС“, број 88/2017), чл. 93 до 103 и чл. 108 и 110 Ста-
тута Филозофског факултета, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Приштини са привременим седиштем у Косовској 
Митровици и Правилником о минималним условима 
за избор у звање наставника Филозофског факулте-
та у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са при-
лозима (биографија, списак научних радова, радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није 
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примањa мита 
у обављању послова у високошколској установи; уве-
рење о држављанству Републике Србије) подносе се на 
адресу: Филозофски факултет, 38220 Косовска Митро-
вица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на 
телефоне 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/712-959

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутне запослене по основу 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања предвиђеног 
чл. 140, 141 став 3 и чл. 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основој музичкој 
школи („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 2/17); и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломи-
рани музичар - пијаниста; академски музичар пијани-
ста; мастер музички уметник, професионални статус 
- клавириста; 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 за које није, 
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - доказ о испуњености овог услова прибавља 
школа; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави следећа документа, у оригиналу или овереној 
фотокопији: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
да зна српски језик као и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - овај документ је потребно да дос-
тави једино изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, распи-
сује се нови конкурс у року од осам дана. Пријаве треба 
послати у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс”, 
на адресу: ОМШ „Петар Илић”, 34300 Аранђеловац, 
Јосипа Грушовника 1. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона 
034/712-959.

КРАЉЕВО

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ВРЊАЧКА БАЊА
Врњачка Бања

тел. 036/611-379

Рецепционер
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуња-
ва услове прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Законом о раду, Правилником о 
организацији и систематизацији радних места Угости-
тељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка 
Бања, и то: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик и да има одговарајуће обра-
зовање и то четврти степен стручне спреме, образовни 
профил: туристички техничар. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Уз попуњени пријавни фор-
мулар кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
му о врсти и степену стручне спреме, извод из казнене 

евиденције (КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Докази 
који су приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава за учешће на конкурсу је 
8 дана од дана оглашавања конкурса у публикацији 
„Послови”. Решење о избору кандидата  биће донето 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Оглас објављен у публикацији „Послови” 17.01.2018. 
године поништава се за радно место: помоћни рад-
ник - хигијеничар, на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60. У осталом делу оглас је 
непромењен.

ОШ “МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 ст. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17) и посебне услове предвиђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/2017). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи, и 
то: уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом или оверена фотоко-
пија); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; лекарско уверење, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); извод из казнене евиден-
ције да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); потврда одговарајуће високош-

колске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос, кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. По доставље-
ном извештају са кандидатима ће се обавити разговор. 
Пријаве достављати на адресу: ОШ „Милун Ивановић”, 
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб или лично. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
036/5430-055.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци

тел. 036/851-448

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

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 пред-
виђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 
140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). 
Степен и врста образовања морају бити у складу са 
чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат тре-
ба 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 кандида-
том); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела, извод из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на коме 
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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. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”, лично или поштом на 
адресу: ОШ “Драган Ђоковић Уча” Лађевци бб, 36204 
Лађевци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације обра-
тити се секретаријату школе, на телефон 036/851-448.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Крушевац

Наставник технике и технологије 
и техничког и информатичког 

образовања
особа са инвалидитететом под 

општим условима, за рад у матичној 
школи

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) и чланом 39 Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ ”Јован 
Јовановић Змај” Крушевац бр. 1149 од 29.08.2017. годи-
не; 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 и 3/2017) и 
члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017); професор тех-
ничког образовања, професор технике, професор тех-
нике и информатике, професор информатике и тех-
ничког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, профе-
сор машинства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, професор 
техничког образовања и физике, професор физике и 
основа технике, професор техничког образовања и 
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко 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 техничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког образо-
вања и васпитања, професор политехничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, профе-
сор производно-техничког образовања, дипломирани 
педагог за техничко образовање, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор основа технике и 
производње, професор политехнике, професор технике 
и медијатекарства, професор техничког образовања и 
медијатекар, дипломирани физичар - професор физи-
ке и основа технике за основну школу - мастер, дипло-
мирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу - мастер, дипломирани професор технике и 
информатике - мастер, дипломирани професор технике 
- мастер, мастер професор технике и информатике, мас-
тер професор информатике и технике, професор основа 
технике и информатике. Кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 

бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да стекне ово образовање у року од 
једне године, а највише 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 обра-
зовно васпитни рад - српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика; да кандидат има статус особе са инва-
лидитетом која се запошљава под општим условима. 

ОСТАЛО: 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; 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђива-
ности кандидата, оригинал; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику); решење Националне службе за запошља-
вање којим је утврђено да кандидат има статус особе 
са инвалидитетом која се запошљава под општим усло-
вима. Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу 
ОШ „Јован Јовановић Змај” Крушевац, 37000 Крушевац, 
Мудраковац, Блаже Думовића 66, лично или поштом. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон 037/3421-521.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БИСЕРИ”

37420 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Стручни сарадник - психолог
на одређено време до повратка 

запослене са боловања и 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 
139, 140, 143 и 144 став 1 тачка 3 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), члана Закона о предшколском васпитању и 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 18/2010 и 101/2017) и 
остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да је држављанин РС, да није осуђиван шравос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр 88/2017), да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи маже да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
ако: има одговарајуће образовање, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплона 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; има положен испит за лиценцу; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство РС; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандиидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани формулар потребно 
је приложити: радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фото-
копију уверења или другог одговарајућег документа 
којим се доказује да су стекли образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина од намање 
30 бодова и то најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплона и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно да су на студијама положили испите из 
психологије и педагогије, или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
(доставља се приликом закључења уговора о раду). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима обавиће НСЗ. Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у обзир. Пријаве са потребним 
доказима о испуњености услова конкурса доставити на 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Сва додатна обавештења се могу 
добити код секретара или на горенаведени број теле-
фона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, завршену основну школу; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство РС; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биограф-
ским подацима кандидат треба да приложи докезе о 
испуњености услова: оверену фотокопију сведочанства 
о стеченом образовању; доказ да је стекао одговарајуће 
образовање на српском језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); 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-

Наука и образовање



Наука и образовање

   |  Број 761 | 24.01.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал). Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Рок за пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу Предшколске установе „Наша 
радост“, са назнаком за „За оглас“.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не одредбама члана 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/17) и Правилником о степену и врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/1116, 
11/16 и 2/17), и то: кандидат мора да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама, у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (наставник је обавезан да наве-
дено образовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Уз попуњен пријавни 
формулар који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат је обавезан да приложи: диплому о 
стеченом одговарајућем степену и врсти образовања 
(оверена фотокопија/препис); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченим на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење или други одгова-
рајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о пложеном струч-

ном испиту, испиту за лиценцу - оверена фотокопија/
препис); доказ о неосуђиваности из надлежне поли-
цијске управе МУП-а и уверење надлежног Привредног 
суда; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оверена фотокопија); уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском 
језику, доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа по служ-
беној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа лично или на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

НИШ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног 
или ванредног професора за 

ужу научну област Регионална 
географија

на Департману за географију, на 
неодређено време или на одређено 

време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе: биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима, као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часо-
пису навести одговарајући линк), за радно место пред-
виђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају обра-
зац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36320 Тутин, Рибариће

тел. 020/821-110

Професор босанског језика са 
22% норме и професор српског 

језика (српски као нематерњи) са 
28% норме

укупно 50% радног времена, 
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
са рада ради неге детета, а најдаље 

до 20.10.2018. године
1 извршилац

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање и да испуњава одређене услове, у складу 
са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи, држављанство Републике Србије, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Уз пријаву кандидати подносе следећа доку-
мента: доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
нису кажњавани или осуђивани (овај доказ прибавља 
установа), уверење да се не води кривични поступак и 

истрага, лекарско уверење, а обавезно доставити: доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) 
из чл. 142 става 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (од најмање 30 бодова, у складу са 
Европским системом преноса бодова). Пријаве са доку-
ментацијом слати на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације могу се добити путем телефона: 020/821-110.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 5
тел./факс. 020/811-180

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања (даље:-
Закон) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, и 
то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници министарства просвете. Потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, 
од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон: 
020/811-180.

НОВИ СА Д

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 064/6495-207

e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Професор српског језика и 
књижевности

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани професор српс-
ког језика и књижевности/мастер професор српског 
језика и књижевности; основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на горенаведени имејл и телефон.

www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Дужност директора предшколске установе може да 
обавља лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за васпитача или стручног сарадника: одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, 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 пропису који је утврђивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице које има: 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања за вас-
питача ((дужност директора установе може да обавља 
васпитач са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем)), дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености услова 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
прибавља се пре закључења уговора. Кандидат подно-
си доказе о испуњености тражених услова (оригинале 
или оверене фотокопије): биографију (CV), са крат-
ким прегледом кретања у служби; диплому о одгова-
рајућој стручној спреми; уверење о положеном испиту 
за лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; потврду о годинама рада после стеченог одго-
варајућег образовања; лекарско уверење (може и из 
досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора); уверење о некажњавању из суда, 
СУП-а и из привредног суда; уверење о држављанству; 
извод из МКР за кандидате који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе; доказ о позна-
вању језика, у складу са одредбом члана 141 став 7 
ЗОСОВ-а (оверена копија сведочанства, дипломе или 
потврда установе 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 с методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), као и резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
уколико је претходно обављао дужност директора уста-
нове. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу са назнаком “За конкурс” или доставити лично. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер 
менаџмента, услови прописани чланом 84 Закона о 
високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив 
уже области и датум објављивања конкурса), краћу 
биографију, библиографију (списак радова), оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама на свим 
нивоима студија, дипломама стеченим у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе, фотокопирану или очитану 
личну карту, остале доказе о испуњености услова кон-
курса као и фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима са рецензијом, односно признатих умет-
ничких дела, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки 
кандидат који се јавља на конкурс за заснивање рад-
ног односа и избор у звање наставника треба да попуни 
електронски образац са подацима о кандидату који се 
налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) и исти пошаље не имејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у 
електронском формулару неопходно је приложити 
доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Коми-
сија ће разматрати само благовремене и потпуне прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на 
горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
„БУЗГАНОВИЋ“

11070 Београд - Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10Г

тел. 064/1897-281, 061/1514-020

Дипломирани дефектолог - 
логопед

на одређено време 6 месеци, за рад 
у Новом Саду
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани дефектолог. Рад у 
сменама. Јављање кандидата на горенаведене телефо-
не. Рок за пријаву до 01.02.2018.

ПАНЧЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 

радника преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање рад-
ног односа и: 1) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима, 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 3) држављанство Републике Србије, 4) знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати морају да испуне и посебан услов у смислу 
одговарајућег образовања, и то: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Адреса на којој се налази формулар: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc. Потребна документација: доказ 
о испуњености услова одговарајућег образовања и 
држављанства, доказ да кандидат није осуђиван (тач-
ка 2 услова), док се доказ о испуњености услова пси-
хичке, физичке и здравствене способности подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном 
документацијом слати искључиво на адресу: Медицин-
ска школа „Стевица Јовановић“, 26000 Панчево, Пасте-
рова 2.

ПУ “КОЛИБРИ”
26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема - лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способност; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик као језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: доказ о траженом образовању (оверену 
фотокопију дипломе); доказ издат од стране Министар-
ства унутрашњих послова тј. полицијске управе - Одсек 
за аналитику и евиденције да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за наведена кривична дела; уверење 
о држављанству РС (оригинал), извод из матичне књиге 
рођених. Изабрани кандидат доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са 
назнаком „За конкурс”, слати на горенаведену адресу.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7

Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време ради замене 
запослене, до повратка са 

породиљског одсуства
УСЛОВИ: 1) високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/17), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл гласник - Просветни гласник“ 

Наука и образовање



   |  Број 761 | 24.01.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs42 

Наука и образовање

бр. 8/15, 11/16, 13/16 и 2/17), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл гласник - Просветни гласник“ 
бр. 8/15, 11/16, 2/17); 2) да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна српски језик. Уз 
пријаву и попуњен пријавни формулар, који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на адреси: http//www.mpn.gov.rs/wp-contene/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANJE.DOC (овај 
формулар је обавезан), потребно је доставити: краћу 
биографију са кретањем у служби; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије), у складу са прописом који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; доказ о адреси на којој станује кандидат (као 
доказ овог услова кандидат може доставити било који 
документ издат од надлежног органа); доказ о знању 
српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завр-
шеном школовању на српском језику не треба да дос-
тавља додатне доказе за овај услов); извод из казне-
не евиденције о неосуђиваности за кривична дела из 
тачке 3 услова. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду, дужан је да достави уверење о 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
проверу психофизичке способности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаву са неопходном документацијом сла-
ти на горенаведену адресу. Информације на телефон: 
013/2352-615.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
26204 Опово, Братства јединства 14 

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
760, од 17.01.2018. године, исправља се за радно 
место: наставник биологије са 40% радног време-
на, до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободног радног места, а најдуже до 
31.08.2018, тако што уместо 40% радног времена 
треба да стоји 20%. Назив радног места исправно 
треба да гласи:

Наставник биологије
са 20% радног времена, до добијања сагласнос-
ти надлежног органа за попуњавање слободног 
радног места, а најдуже до 31.08.2018.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26220 Ковин
тел. 013/741-081

e-mail: osdjaksic@mts.rs

Наставник физичког и 
здравственог васпитања

са 45% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2017/2018. 

године, односно до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: наставу физичког и здравственог васпитања 
може да изводи: (1) професор физичког васпитања, (2) 
професор физичке културе, (3) дипломирани педагог 
физичке културе, (4) професор физичког васпитања - 

дипломирани тренер са назнаком спортске гране, (5) 
професор физичког васпитања - дипломирани органи-
затор спортске рекреације, (6) професор физичког вас-
питања - дипломирани кинезитерапеут, (7) дипломира-
ни професор физичког васпитања и спорта, (8) мастер 
професор физичког васпитања и спорта, (9) мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, (10) 
професор физичког васпитања и спорта,(11) мастер 
физичког васпитања и спорта, (11) професор спорта и 
физичког васпитања, (12) професор спорта и физичке 
културе. Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС), кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 144, Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр.88/2017), и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) и 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 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 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин РС и да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
кандидат подноси: попуњен формулар који се може 
преузети на интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, CV (краћа животна и 
радна биографија), оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених са 
холограмом, оверена фотокопија уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци), уверење да 
није кажњаван за назначена кривична дела, оверена 
фотокопија доказа које издаје високошколска установа 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (за кандидате који су високо 
образовање стекли почев од 10. септембра 2005. годи-
не). Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, доказ да су стекли средње, више или високо 
образовање на српском језику или положили испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику која је 
приложена као доказ по тачком 3 сматра се доказом о 
знању српског језика). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима код Националне службе 
за запошлавање. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошлавање „Послови”. Потребну документацију са 
одштампаним пријавним формуларом слати на адресу: 
Основна школа „Ђуира Јакшић”, 26220 Ковин, ЈНА 34. 
са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
за 41% радног времена, на одређено 

време до преузимања запосленог,
а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, познавање информа-
ционих система и технологија, што ће се проверавати 
пре пријема у радни однос.

Финансијско-административни 
радник

са 10% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог,
а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, која ће се проверава-
ти пре пријема у радни однос.

Чистачица
са 31% радног времена, на одређено 

време до преузимања запосленог,
а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат поред попуњеног пријавног фор-
мулара који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставља још и: 1) оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању, 2) уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) оригинал или оверену фотокопију доказа 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да има држављанство Републике Србије, 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених, 6) доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Напомена: 
докази из тачака 1, 3, 4, 5 и 6 достављају се заједно са 
попуњеним пријавним формуларом који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључивања уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел./факс: 012/223-375

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Забели, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
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 конкурса. Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Бесплатна публикација о запошљавању 4324.01.2018. |  Број 761 |   

Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл.глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом; попуњени 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министартва просвете; оверена фотокопија дипло-
ме или уверења о стеченој стручној спреми; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал уверење о нео-
суђиваности из МУП-а; потврда одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из страног језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона које су навели у 
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама ОШ „Вук Караџић” у Пожа-
ревцу, Моравска 2, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Доказ о испуњености 
услова из тачке 5б ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима достављати на горенаведену адресу, лич-
но или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ” 

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

Наставник историје
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(породиљско одсуство и одсуство 
са рада ради неге детета), за 50% 

часова историје у предметној 
настави недељно у оквиру 
20-часовне радне недеље

Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(одржавање трудноће), за 100% 

часова српског језика у предметној 
настави недељно у оквиру 
40-часовне радне недеље.

Наставник физике
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са 
функције а најдуже до 31.08.2018. 

године, за 60% часова физике у 
предметној настави недељно у 

оквиру 24-часовне радне недеље

Наставник географије
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка помоћника директора са 
функције, а најдуже до 31.08.2018. 
године, за 35% часова географије 
у предметној настави недељно у 
оквиру 14-часовне радне недеље

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред пријавног 
формулара и писаног захтева за пријем у радни однос 
на одређено време и фотокопије очитане личне карте, 
достави и следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда, 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (извод из казнене евиденције 
се прибавља у МУП-у, уколико га не достави кандидат 
прибавља га основна школа); диплома или уверење о 
стеченом високом образовању (VII/1 степен стручне 
спреме одговарајуће врсте занимања) или о стеченом 
академском називу мастер за наставника из чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона; уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, односно уверење о здравственом стању 
кандидата, из надлежне службе медицине рада, које 
се подноси непосредно пре закључења уговора о раду; 
уверење или потврда да кандидат 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 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Наставник треба да испуњава услове 
прописане чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 139, чл. 141 ст. 7, чл. 
142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и да има струч-
ну спрему прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/ 2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 2/2017) и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва. Послове наставника може да обавља лице које је 
стекло високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (чл. 141 ст. 7 Закона). Наставник мора да има 
и обавезно образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина које је стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (чл. 142 ст. 1 Закона). Сматра 
се да наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Психолошку процену способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Наведени документи треба да 
буду оригинални или фотокопије оверене у основном 
суду или општинској управи или код јавног бележни-
ка, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни 
и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно 
приложени документи, неће бити узети у разматрање. 
Захтеви за пријем у радни однос са доказима о испуња-
вању услова огласа достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање, на горенаве-
дену адресу. Телефони за информације: 012/250-119, 
012/250-109 и 012/250-767.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36130 Сјеница, Нова бб

Професор математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

Професор разредне наставе
за рад са ученицима на дужем 

кућном и болничком лечењу, са 60% 
радног времена, на одређено време, 

најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова прописаних законом, 
потребно је да кандидат испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има одговарајуће образаовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гланик РС - Просветни гласник“ 11/2012, 
15/13, 2/2016, 10/2016), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: диплому о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско 
уверење. Уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних 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 - прибавља шко-
ла по службеној дужности. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРИНКА ПАВЛОВИЋ” 

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног радника
Наставник руског језика

на одређено време ради замене 
одсутног радника, са 44,44% радног 

времена, за рад у издвојеном 
одељењу у Косаничкој Рачи

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17), 
кандидат треба да има образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то студије другог степена из научне студије, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног зани-
мања према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основнох школи 
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 134 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ; држављанство Ррепублике Србије.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом, попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о неос-
уђиваности. Доказ о здраственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе 
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ“

11411 Ратари

Наставник хемије
са 20% радног времена (односно 
8 сати), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 ЗОСОВ: 
1) да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 ЗОСОВ 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); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик - језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ прилажу сви кандидати, с тим да је 
кандидатима који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику доказ о испуњености услова из става 1 
тачка 1 чл. 139 ЗОСОВ уједно и доказ о испуњености 
овог услова). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1, 3, 4, 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. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Телефон за 
додатне информације је 026/4392-100. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
и попуњен пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Документа неће бити 
враћена кандидатима. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
листу ,,Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/476-10-78

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 29.11.2017. 
године поништава се у целости.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/751-071

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
у смислу одредбе члана 155 став 2 
тачка 1 Закона о основама ситема 

образовања и васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама члана 139 и члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да је стекао 
одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, или 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставник мора да 
има 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 из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова и сматра се да наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има образовање из става 1 члана 142 Закона. 
Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи. Услови из става 2 тачка 
1 ове одлуке доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 2 тачка 1 подтачка 1), 3), 4) и 5) 
ове одлуке саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из подтачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место 
наставника разредне наставе треба да доставе ориги-
нале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-

ским системом преноса бодова, издат од стране одго-
варајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија и краћу био-
графију. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела, утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као 
и доказ да кандидат није под истрагом саставни су део 
пријаве на конкурс, а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање. Изабрани кандидат је у обавези да 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстев-
ној способности за рад са децом и ученицима, достави 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверене од надлежног органа неће се узима-
ти у обзир. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована решењем донетим од стране директора школе. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на горенаведену 
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-377

Оглас објављен у публикацији “Послови” 22.11.2017. 
године, као и оглас објављен 18.10.2017. године, 
поништавају се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Оглас објављен у публикацији “Послови” 13.12.2017. 
године, поништава се за радно место: наставник гео-
графије, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, до повратка са функције, са 85% радног 
времена. Остали делови огласа остају непромењени.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог, до повратка са 
функције, са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање које подразумева одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад 
наставника у основној школи; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 5 доказује се тако што кандидат који 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику је у обавези да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
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високошколске установе. Потребно је да кандидати 
попуне пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и одштампан заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова доставе устано-
ви. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/663-999 (секретар) или 026/663-
990 (директор).

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Наставник страног језика за ужу 
научну област Лингвистичке 

науке - енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање рад-
ног односа: кандидати морају имати завршено високо 
образовање првог степена у трајању од 4 године(240 
ЕСПБ) - студијски програм Енглески језик, објавље-
не научне, односно стручне радове у области за коју 
се бирају и способност за наставни рад. Кандидати 
морају испуњавати и остале услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим 
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: оверену копију дипломе основних 
студија, кратку биографију, библиографију објављених 
радова и саме радове, уверење о некажњавању(МУП). 
Пријаве са документацијом достављају се на адресу 
факултета. Поступак избора у звање и заснивање рад-
ног односа спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута и општих 
аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих 
аката Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
22423 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ста-
вови 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број .88/2017) и усло-
ве предвиђене Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 108/15), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који је уређивао висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године за наставника, педагога 
или психолога; да поседује дозволу за рад (лицен-
цу) за наставника, педагога или психолога, 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); да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си и одговарајућу документацију којом доказује да 
испуњава прописане услове, и то: радну биографију 
са прегледом кретања у служби, диплому или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању (оверена фотокопија не сме 
бити старија од шест месеци), уверење или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно уверење о положеном стручном испиту за 
лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном стажу 
са подацима о пословима и радним задацима које је 
обављао, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију 
истог, извод из матичне књиге рођених (оргинал или 
оверени препис или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци) подносе кандидати који су проме-
нили презиме односно име после издавања дипломе, 
уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из прив-
редног суда, доказ да кандидат зна језик на којем се 
изводи образовно-васпитни рад - српски језик, у оба-
вези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик. Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оргинал или ове-
рену фотокопију). Кандидат који поседује извештај 
просветног саветника као доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду доставља исти 
уз пријаву. Докази о испуњавању услова конкурса 
подносе се у оргиналу или у овереним фотокопијама. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у разматрање. Одговарајуће 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, односно 
лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Изузетно, ако се на кон-

курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона, за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 022/455-038. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова се достављају непосредно или 
путем поште на адресу школе, у затвореним коверта-
ма, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета по спроведеној 
процедури, у складу са законом и Статутом школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; одговарајуће образовање 
прописано чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Дужност 
директора школе може да обавља лице које: 1) има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на, за наставника ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
има држављанство Републике Србије, 5) има дозволу 
за рад наставника (лиценцу) и најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Пријава са доказима (диплома, уверење о 
држављанству, потврда о некажњавању, потврда о 
радном стажу, уверење о положеном стручном испи-
ту) о испуњености услова из тач. 1 и тачака 3-5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Овере-
не фотокопије докумената не могу бити старије од 6 
месеци. Пријаву са документацијом слати на адресу 
школе, у року 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

Подршка
запошљавању
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА “23. ОКТОБАР”
22308 Голубинци, Путиначка 1

тел. 022/381-846

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017), и то: да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 01.09.2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна зазвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора установе (узеће 
се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању 
испита за директора, али ће изабрани директор бити у 
обавези да положи овај испит у законском року, након 
што министар просвете донесе одговарајући подза-
конски акт). Поред молбе са прегледом кретања у 
служби са биографским подацима и предлогом рада 
директора школе, кандидати подносе следећа доку-
мента којима доказују испуњавање тражених услова: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверена фотокопија); лекарско уверење не 
старије од 6 месеци (оргинал или оверена фотоко-
пија); уверење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом (из oсновног суда и pривредног суда), 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на којима се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику (оригинал или оверена копија); доказ о 
положеном стручном испиту или о положеној лиценци 
за наставника или стручног сарадника (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, са подацима са 
пословима и радним задацима које је обављао (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Рок на пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, на телефон 022/381-846. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености услова 
достављају се поштом или лично на адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел. 022/630-571

e-mail: ossbpsm@open.telekom.rs
www.sbpaja-sm.edu.rs

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у 

Манђелосу, за 16 часова недељно, 
89% радног времена, на одређено 
време, замена одсутне запослене 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017) и у складу са чл. 3 став 1 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови у погледу образовања: 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 
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 (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. У складу 
са чл. 3 став 1, тачка 9 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 
и 3/2017), послове наставника математике могу да 
обављају: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер,дипломирани математичар 
и информатичар,  дипломирани математичар - меха-
ничар. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017), који се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 1 и 3-5 овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства (налази се 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) 
и уз одштампани пријавни формулар достављају школи 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику или на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење издаје МУП), уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника и стручног сарадника Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у периоду од 
6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кан-
дидат ће у пријави назначити када и где је извршена про-
цена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе, 
са напоменом “За конкурс”. Контакт телефон: 022/630-671.

Школа је знање,
посао је занат
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СУБОТИЦА

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Психолог
за рад у централној школи и 

издвојеном одељењу у Малој Босни, 
на одређено време

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да 
испуњава услове прописане законом за пријем у рад-
ни однос и ако: има одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да уз молбу за конкурс достави оригинал или 
оверену копију дипломе о завршеном образовању, уве-
рење из МУП-а, уверење о држављанству РС и доказ о 
знању српског и хрватског језика. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Молбе слати 
на адресу: ОШ „Иван Милутиновић”, 24000 Суботица, 
Београдски пут 50.

ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ“ 
24214 Таванкут, Марка Орешковића 12/а

тел. 024/4767-010

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником 
за избор директора установа образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015): 1) да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисципинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, лице које је стекло образовање на студија-
ма 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 мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, 8) да има лиценцу за директора 
школе. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабра-
но и лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог Закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, 
или више образовање, за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника или стручног сарадника, оригинал/оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година 
рада у области образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања, уверење 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 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 (не старије од 30 дана), оригинал/оверена фото-
копија уверења МУП-а да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 30 дана), оригинал/оверена 
фотокопија уверења привредног суда да није правнос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 30 дана), лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа запосленог, 
а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закљу-
чења уговора, доставити ново лекарско уверење), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених за кандида-
те који су променили презиме, односно име после изда-
вања дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује, а уколико нема потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду, за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора школе 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања, оверен препис/фото-
копију лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује), пријаву на конкурс са радном биографијом 
и прегледом кретања у служби, план и програм рада 
директора школе; доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу 
са одредбом члана 141 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично у секрета-
ријат школе или поштом на адресу школе ОШ „Матија 
Губец” Таванкут, 24214 Таванкут, Марка Орешковића 
12, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или пози-
вом на телефон 024/4767-010.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Наука и образовање

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са послова 
помоћника директора на послове 

наставника, а најдуже до 31.08.2018. 
године, са 50% радног времена, 
за рад у одељењима на српском 

наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор српског јези-
ка и књижевности, професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима, професор 
српскохрватског језика са источним и западним сло-
венским језицима, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску 
и општу књижевност, професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, професор српског језика и српске књижев-
ности, дипломирани компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност), професор срп-
скохрватског језика и књижевности, мастер филолог 
из области филолошких наука; професор југословен-
ске књижевности и српског језика. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016,11/20162/2017 и 3/2017); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наставник мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено 
образовање. Образовање из психолошких, педагош-

ких и методичких дисциплина наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. На основу члана 141 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
послове наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (уверење високошколске установе) или доказ да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или оверену фотокопију положеног стручног испита или 
испита за лиценцу, за оне кандидате који то поседују, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, уверење о држављанству Републи-
ке Србије и доказ о знању српског језика - доказ да је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, који је у обавези да достави 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Лекарско уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности кандидата за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за ужу научну област 
Фоклористика и историја културе 
са методиком наставе - сва звања

за рад на мађарском наставном 
језику, на законом одређени период 

или на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор наука, 
а остали услови за избор наставника Факултета пред-
виђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског факул-
тета на мађарском наставном језику у Суботици. У 
звање наставника може бити избарано лице које није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оригинали или 
оверене копије, извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена копија, уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена копија, списак научних радова, радови, 
лекарско уверење, уверења о неосуђиваности, подносе се 

Учитељском факултету на мађарском наставном језику у 
Суботици, на адресу Штросмајерова 11, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

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

научну област:

Педагошке науке - педагогија са 
методиком васпитно-образовног 
рада - стручни сарадник за рад 
на мађарском наставном језику

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање струч-
ног сарадника лице које има завршене мастер академ-
ске студије из одговарајуће области или стечено високо 
образовање према раније важећим прописима, рад у 
одговарајућој струци и способност за самостално орга-
низовање вежби и других облика практичне и креативне 
наставе. Остали услови за избор сарадника Факултета 
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС, бр. 88/2017) и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на 
мађарском наставном језику у Суботици. Лице које је 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи не може стећи звање 
наставника, односно сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оригинали 
или оверене копије, извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена копија, уверење о држављанству 
- оригинал или оверена копија, списак научних радо-
ва, радови, лекарско уверење, уверење о неосуђива-
ности подносе се Учитељском факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици, на адресу Штросмајерова 
11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир.

Посао се не чека, посао се тражи
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ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Оглас објављен 27.12.2017. године у публикацији 
„Послови” број 757 (страна 50) за заснивање рад-
ног односа и стицање звања наставника у делу 
после двотачке допуњује се и гласи: биолошке 
науке - све уже научне области са методиком 
разредне наставе - сва звања, за рад на мађар-
ском наставном језику, на законом одређени 
период или на неодређено време. У осталом делу 
објављен текст конкурса остаје непромењен у 
целости.

ШАБАЦ

ОШ „МАЈУР“
Мајур

Наставник географије
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 65% 

радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмете; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинију целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из подтачке 2 мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; психичку, физичку и и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона, које има држављанство Републике Србије 
и које зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободне, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(од надлежне службе МУП), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54

тел. 015/438-260

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, ради 

замене запослене на породиљском 
одсуству и одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них законом треба да има обавезно образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
у складу са чланом 142 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) 
и Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати морају имати: одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије, да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; знају српски језик и језик на којем оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
примерак пријавног формулара достављају школи 
следећа документа: диплому о стеченом образовању 
(оверена фотокопија); доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности од надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); уверење од надлежног основног суда да 
се не води истрага - кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, српски језик. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Школа није у оба-
вези да враћа конкурсну документацију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА - ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58
e-mail: sredpoljskola@ptt.rs

тел. 015/344-583

Васпитач у дому
са 50% радног времена, на одређено 
време, замена одсутне запослене до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: лице које је завршило студије другог степе-
на и које је стекло одговарајући академски назив мас-
тер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у 
дому ученика средњих школа; лице које је завршило 
студије другог степена и које је стекло одговарајући 
стручни, односно академски назив; лице које је заврши-
ло основне студије на факултету у трајању од најмање 
четири године, чији је стручни назив у погледу права 
која из њега произилазе изједначен са академским 
називом мастер. Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да 
испуњава и услове предвиђене чланом 60 Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Сл. гл. РС”, бр. 18/10) 
и посебне услове предвиђене чланом 2 Правилника о 
врсти образовања васпитача и стручних сарадника и 
условима и критеријумима за избор стручног сарадни-
ка - асистента у дому ученика („Сл. гл. РС”, бр. 77/14).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; доказ да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; потврду да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; краћу биографију. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закључења уго-
вора о раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи 
избор, вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре доно-
шења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (формулар 
је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс 
са потребним документима и одштампаним пријавним 
формуларом се достављају на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Први утисак
је најважнији,

будите испред свих
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Наука и образовање

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО 
ЗРЕЊАНИН 

ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39

тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и инди-
видуална настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, 
VII степен стручне спреме; дипломирани професор 
немачког језика, VII степен стручне спреме; рад-
но искуство није битно. Рад у сменама; послодавац 
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености 
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, и-мејлом или да се јаве на телефонe послода-
вца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гера-
товић.

УЖИЦЕ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Општа педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора педагошких наука.

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Методика наставе српског језика 

и књижевности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора дидактичко-методичких или филолошких наука.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен у чл. 
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 92б Ста-
тута Учитељског факултета у Ужицу. Кандидати уз 
пријаву достављају: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана чл. 72 
ст 4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; оверене фотокопије диплома 
или уверења о претходно завршеним нивоима сту-
дија; списак стручних и научних публикација; друге 
доказе којима се доказује испуњавање прописаних 
услова. Документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на CD-у). Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс”, 
доставити на адресу: Учитељски факултет у Ужицу, 
Трг Светог Саве 36.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694, 031/3500-531

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, струковна медицин-
ска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра и други услови у складу са 
Правилником.

Стручни сарадник - педагог
са 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани педагог, мастер педагог и други 
услови у складу са Правилником.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона основама система обра-
зовања и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета - сту-
дије 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, при чему ово 
лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. За радно место наставника здрав-
ствене неге кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање. Кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС“ бр. 
8/15, 11/16,13/16 и 2/17) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС” бр. 
21/15 и 11/16). 1а) Обавезно образовање кандидата 
из тачке 1) је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 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 или 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 дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије, 
5) да зна српски језик. Уз пријаву приложити дока-
зе: диплому о стеченом образовању (оверена фото-
копија), доказ о испуњености услова из тачке 1а 
(оверена фотокопија), доказ о неосуђиваности; уве-
рење о држављанству (оверена фотокопија). Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 

са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
секретару школе или на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кон-
такт телефони: 031/3512-694 централа, 031/3500-531 
секретар школе.

ВАЉЕВО

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Др Питовића 6

тел. 014/221-310

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које има одговарајуће образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређеивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе за предме-
те који се изучавају у оквиру плана и програма 
основне школе, односно за педагога и психолога 
школе; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; 
да има дозволу за рад; да има обуку и положен 
испит за директора; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, однос-
но десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; знање српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две годи-
не од ступања на дужност. Уз пријаву кандидат 
подноси: биографске податке са прегледом кре-
тања у служби; оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању; оверен 
препис уверења о положеном стручном испиту, 
односно лиценци за наставника, педагога или 
психолога; потврду о радном искуству - доказ да 
кандидат има најмање осам година радног стажа у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, однос-
но десет година рада за кадидата који има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања ако се 
на конкурс, не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом у ученицима (оригинал лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за избор директора; 
потврду - уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о положеном испиту 
за директора установе (лиценца за директоре); 
извештај просветног саветника као доказ о резул-
тату стручно педагошког надзора у раду кандида-
та (уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност разлога недостављања извештаја); 
свој програм рада за наредни мандатни период; 
остала документа за рад која кандидат сматра да 
су од утицаја на доношење одлуке о избору; уко-
лико се на конкурс пријави лице које је предходно 

Национална служба
за запошљавање
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обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Коми-
сија за избор директора извештај о спроведеном 
поступку доставља Школском одбору у року од 
осам дана од дана завршетка поступка, а Школски 
одбор сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и предлог за избор 
директора доставља министру у року од осам дана 
од дана достављања извештаја Комисије. Минис-
тар у року од 30 дана пријема наведене докумен-
тације, врши избор директора и доноси решење о 
његовом именовању о чему ће школа обавести-
ти лица која су се пријавила на конкурс. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на 
конкурс за директора школе” поштом или лично у 
секретаријату школе.

ОШ “СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука (препходно завшене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника основне школе 
односно за педагога и психолога школе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да има дозволу за рад наставника, 
стручног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора установе; најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да зна 
српски језик. Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања дужност директора може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати подносе: биографске подат-
ке са прегледом кретања у служби; доказ о радном 
стажу, односно радном искуству на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор дирек-
тора (не старије од шест месеци); оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту или лиценци 
за наставника, педагога или психолога (дозвола за 
рад); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о положеном испиту за директора установе 
(лиценца за директора); извештај просветног савет-
ника као доказ о резултату стручног педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико нема, кандидат 
доставља краћу изјаву на околност разлога недос-
тављања извештаја); свој Програм рада за наред-
ни мандатни период; уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доказ о поседовању психичке, физич-

ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и обавезама. 
Комисија за избор директора, извештај о спроведе-
ном поступку доставља Школском одбору у року од 
осам дана од дана завршетка поступка, а Школски 
одбор сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и предлог за избор директо-
ра доставља министру у року од осам дана од дана 
достављања извештаја Комисије. Министар у року 
од 30 дана пријема наведене документације врши 
избор директора и доноси решење о његовом име-
новању, о чему ће школа обавестити лица која су се 
пријавила на конкурс. Непотпуне и неблаговремне 
пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса. Изузетно, кандидат може потребна документа 
да поднесе накнадно, након истека рока, под усло-
вом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да 
због објективних разлога није могао доставити ком-
плетну документацију. Накнадна достава је могућа 
до отварања конкурсне документације, односно до 
почетка поступка избора по конкурсу. Пријаве се 
достављају непосредно секретаријату школе или 
поштом на горенаведену адресу са назнаком “Кон-
курс за директора”.

ВРАЊЕ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(1) и (2) и тачка 2) и став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена - (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске, и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
инердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (став 2 мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), 2) на основним студијама 
у трајању од најмање од четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, дозвола за рад, односно 
положен стручни испит за наставника, васпитача 
или стручног сарадника (лиценца); да је прошао 
обуку и има положен испит за директора установе, 
у складу са законом (изабрани директор који нема 
положен испит за директоре, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност), 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има физичку, психичку 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство РС, да зна српски језик, језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Осим 
утврђивања испуњености услова за избор директо-
ра, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс доставе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, кандидати који су 
високо образовање стекли по прописима о високом 
образовању почев од 10. септембра 2005. године, 
подносе оригинал или оверену фотокопију дипломе 
и основних и мастер студија, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
за наставника или стручног сарадника (дозвола за 
рад - лиценца), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност), потврду о рад-
ном стажу од најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци), уверење 
да се код основног и вишег суда не води кривични 
поступак и да није донета правоснажна пресуда и да 
се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јав-
ним тужилаштвом не води и не спроводе истражне 
радње (не старије од 6 месеци), уверење из прив-
редног суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности не 
старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, радну биографију, односно кратак 
преглед кретања у служби са биографским подацима 
и преглодом програма рада директора школе, доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног инспектора), уколи-
ко се на конкурс пријавило лице које је предходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци). Пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса слати на адресу: ОШ “Вук Караџић”, 17500 
Врање, Пионирска 5, са назнаком “Конкурс за дирек-
тора школе”. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон бр. 017/400-630.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб

тел. 017/422-766

Професор за часове економске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
радника са функције

Професор за часове економске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
радника са функције, са 40% радног 

времена

Професор за часове економске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
радника са функције

Професор за часове економске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

2 извршиоца

Професор за часове економске 
групе предмета

на одређено време до повратка 
раднице са одржавања трудноће, са 

70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане Законом о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање (струч-
на спрема према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗООСОВ; 
да има држављанство Републике Србије и да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
следећа документа: краћу биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да се не води кривични поступак, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 
Врање. Контакт телефон: 017/422-766.

ВРШАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

“МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1

тел. 013/832-517

Професор струковних студија 
у ужој научној области 

Педагошке науке, за предмете: 
Методика упознавања околине, 
Методика сазнавања света око 

себе деце јасленог узраста, 
Предшколски курикулум, 

Модели професионалног развоја 
васпитача

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија се 
бира кандидат који има научни назив доктор наука 
(VIII степен), из научног поља педагогија, стечен на 
учитељском или педагошком факултету и објављене 
стручне радове са темама из гореневедених области 
и предмета, способност за стручни и наставни рад и 
који испуњава опште услове за звање и рад на висо-
кошколским установама, а према одредбама чл. 72 став 
4-5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу 
документацију: диплому или уверење о завршеном 
школовању, радну биографију са библиографијом и 
радовима, уверење о студентској евалуацији (уколико 
кандидат има радно искуство у високом образовању) и 
фотокопију личне карте. Изабрани кандидат ће након 
избора у звање приложити и лекарско уверење о 
општој здравственој способности и судско уверење да 
се против њега не води кривични поступак. Кандида-
тима који тражена документа већ имају у персоналним 
досијеима који се чувају код послодаваца иста ће бити 
призната. Пријаве на конкурс, са потпуном документа-
цијом, подносе се директору Високе школе струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу, на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
по објављивању конкурса у публикацији „Послови”.

Школа је знање,
посао је занат

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник математике
на одређено време ради замене 

директора у првом мандату

Наставник психологије
са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 

60 дана

Виша медицинска сестра - 
техничар, за извођење наставе из 

предмета Здравствена нега
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика. Поред 
општих услова за заснивање радног односа кандида-
ти треба да испуњавају услове у погледу врсте траже-
не стручне спреме утврђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 8/2015) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 21/2015 и 11/16). Као дока-
зе о испуњености услова кандидат уз пријаву прила-
же: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији и прилажу се заједно са одштам-
паним пријавним формуларом (попуњава се на зва-
ничној интернет страници Министарства, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду на одређено време). Пријавни формулар са дока-
зима о испуњености услова доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време, за 55% норме

Наставник грађанског васпитања
на одређено време у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, 

за 10% норме

Наставник физичког васпитања
на одређено време, за 10% норме

Наставник физичког васпитања - 
изабрани спорт

на одређено време, за 10% норме

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 васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/17): да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 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. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; 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 изво-
да из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци 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 горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 
запосленог са мировања радног 

односа, због именовања на место 
директора

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, за рад у 
издвојеном одељењу у Милушинцу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

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

издвојеном одељењу у Врмџи

Наставник енглеског језика 
са 44% радног времена (20% 
радног времена на пословима 
наставника енглеског језика 

за рад у издвојеном одељењу у 
Јошаници, 5% радног времена 

на пословима наставника 
грађанског васпитања и 9,7% 
наставника предузетништва за 

рад у ФООО)
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства због 
одржавање трудноће, породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених чл. 24 
Закона о раду („Сл. гланик РС“ бр. 74/14) за засни-
вање радног односа, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 139 и чл. 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) и Правилником о 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службани гласник - Просветни 
гласник”). Кандидат уз пријаву треба да приложи и 
следећа документа: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образвању; уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и учениима; да 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 или 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик; доказ о испуњености услова из 
чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл РС“ бр. 88/2017); извод из матичне 
књиге рођених. Рок за подношење потребне доку-
ментације са одштампаним пријавним формуларом је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог - разредна 
настава

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - 
продужени боравак

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник дефектолог - 
целодневна настава

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. За рад у основној школи за обра-
зовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 
- ментално ометених у развоју, кандидат треба да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 
1) подтачка (2) претходног става мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи.

ОСТАЛО: Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама првог степена; оверену фотокопију 
уверења или потврде о неосуђиваности за кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања а која су наведена у 

тексту конкурса, које издаје надлежна полицијска 
управа; оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, доставља: 
оверену фотокопију уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе, за рад-
но место наставник дефектолог - разредна настава; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српс-
ком језику или оверену фотокопију уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, за радна 
места: наставник дефектолог - продужени боравак и 
наставник дефектолог - целодневна настава; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни 
формулар са документацијом траженом конкурсом, а 
којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос за рад на оглашеним радним местима, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња школа „9. 
мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са наз-
наком „За конкурс“, путем поште или лично, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
о запошљавању „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, односно пријавни формулари, неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог, са 44% 

радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 
144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи а то су: 1) да има одго-
варајуће образовање, и то: А) високо образовање на 
студијама II степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или Б) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу за 
рад ( лиценцу). Без лиценце послове наставника, вас-
питача и стручног сарадника може да обавља: при-
правник (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); лице које испуњава услове 
за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под услови-
ма и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви); лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи); 
сарадник у предшколској установи (ако има образо-
вање из члана 142 Закона); педагошки и андрагошки 
асистент и помоћни наставник. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној настави 
из страног језика као обавезног предмета у првом 

циклусу основног образовања и васпитања могу да 
изводе лица, и то: професор одговарајућег страног 
језика; професор разредне наставе; дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 
дипломирани школски педагог или школски психолог; 
дипломирани педагог или дипломирани психолог; 
лице које испуњава услове за наставника предмет-
не наставе у основној школи, а које је на основним 
студијама положило испите из педагошке психоло-
гије или педагогије и психологије, као и методике 
наставе; професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немачки 
језик); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил немач-
ки језик); предност за извођење наставе из страног 
језика у првом циклусу основног образовања и вас-
питања из става 2 овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или главни 
предмет/профил), односно професор, односно мас-
тер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер профе-
сор или професор у предметној настави и наставник 
у предеметној настави са положеним испитом Б2. 
Кандидат треба да испуњава и следеће услове: 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 за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик (језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом 
образовању - А) оверена фотокопија дипломе/уве-
рења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија доказа који издаје 
високошколска установа); уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српс-
ког језика под тачком 5). Лекарско уверење (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања огласа за наставника немачког 
језика. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе, на телефон: 023/875-017.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

Ново Милошево

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

запосленог, дуже од 60 дана, 60% 
радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање, у складу са члановима 140 и 142 Закона , као 
и у складу са Правилником о степену и  врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” број 11/12....3/17): дипломи-
рани хемичар, професор хемије, професор хемије и 
физике, професор хемије и биологије, дипломира-
ни хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, 
дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, 
професор биологије и хемије, професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани професор 
биологије и хемије, дипломирани хемичар - профе-
сор хемије, дипломирани професор хемије - мастер, 
професор физике - хемије, професор географије 
- хемије, професор биологије - хемије, дипломира-
ни професор физике - хемије, мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани 
педагог за физику и хемију, дипломирани физичар 
- професор физике и хемије за основну школу - мас-
тер, дипломирани хемичар - мастер, мастер профе-
сор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике 

и хемије, мастер професор биологије и хемије, мас-
тер физикохемичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски. У складу са чла-
ном 142 Закона кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких уи методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Исто 
образовање кандидат је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним формула-

ром доставља школи и то: оригинал или оверен пре-
пис дипломе, додатак дипломи оригинал или оверен 
препис дипломе о завршеним основним академским 
студијама, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу издат од 01.03.2010. године), доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврда/уверење високош-
колске установе, уверење о положеном стручном 
испиту - лиценци или уверење о положеним испи-
тима из педагогије и психологије), доказ о знању 
српског језика доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику (доказ да је 
лице стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику или је положило испит из језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). 
Уверење МУП да лице није осуђивано односно извод 
из казнене евиденције. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора. За кандидате који су изабрани 
у ужи круг врши се провера психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима од стране надлеж-
не служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Сва приложена документа 
морају бити уредно оверена. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Др Ђорђе Јоановић”, 23273 Ново Милошево, 
Маршала Тита 1. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Истраживања показују да у последње време све више људи ради 
од куће. Без обзира да ли радите на самосталном пројекту или сте 
запослени у компанији која вам омогућава да радите од куће, техно-
логија је кључ за обављање таквог посла. Заправо, коришћење апли-
кација је суштински задатак за било ког радника који је удаљен од 
канцеларије. Представићемо вам листу од 10 апликација које ће вам 
омогућити да своју виртуелну канцеларију претворите у ефикасан и 
продуктиван простор, где ћете успети да обавите посао, без обзира да 
ли се налазите на мору, планини или у свом дому.

Dropbox – Са овом апликацијом све важне фајлове имате надох-
ват руке. Дропбокс има широк спектар опција које одговарају вашим 
потребама за чување података. Поред тога, фајлови који су намењени 
за дељење омогућавају слање великих фајлова без икаквих проблема.

Google Drive – Не само што служи за складиштење и чување, 
па и синхронизацију слика и докумената, Гугл диск је најлакши на-
чин да са неким поделите документе или табеле. Коментарисање и 
праћење промена омогућава клијентима и тимовима да раде заједно 
на пројектима, иако нису физички на истом месту.

Asana – Ова апликација омогућава да тимови управљају пројек-
тима на најлакши начин. Поседује функцију путем које пратите 
пројекте, делите задатке, али можете да видите и напредак пројекта. 
Може се користити на таблету, рачунару и мобилном телефону.

iDone This – Омогућава да се лакше евидентирају запослени: 
када су почели да раде, колико су радили и зашто евентуално не могу 
да заврше посао.

Toggl – Врхунска апликација за праћење радног времена, „Тогл“ 
се интегрише у ваш претраживач, омогућавајући вам да број радних 
сати држите под контролом као и да ти сати буду продуктивни. На-
предне функције укључују графиконе за праћење профитабилности 
и тимова, а Тогл се интегрише и са апликацијама попут iCal, Asana, 
Basecamp и GitHub.

GoToMeeting – Платформа за видео-конференције вам омогућа-
ва да присуствујете састанку са вашег таблета, рачунара или мобил-
ног телефона. Постоји опција да забележите ко је присутан на састан-
ку, а ко није, уколико је то неопходно.

Boomerang – Апликација која се интегрише са Gmail налогом, 
омогућавајући вам да заказујете електронску пошту, подсећа вас да 
сте добили мејл од важног клијента или да пошаљете пошту у одређе-
ном периоду.

Todoist – На располагању је опција офлајн, као и могућност да 
ради са више различитих платформи. Тодоист вам осигурава да спи-
сак задатака увек имате при руци. Прегледан дизајн омогућава лако 
сналажење и коришћење. Са овом апликацијом тачно знате шта је 
оно што би требало данас да урадите.

Take a Break Please – Једна од опасности рада ван канцеларије 
је та што лако заборавите да сте уморни. Take a Break Please (енгл. од-
мори се, молим те) вам пружа могућност да унапред поставите паузе 
током дана. Кад дође време за одмор екран почиње да се затамњује, 
што вас подстиче да направите паузу.

Pocket – Кликните на своје омиљене теме и ова апликација ће их 
сачувати. Сврха ове апликације јесте да у току претраживања онога 
што нам је заиста потребно не губимо време и енергију на ствари које 
су нам у том тренутку непотребне. Покет (енгл. џеп) чува све текстове 
за нас да их прочитамо када будемо имали времена.
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Судећи по олакшицама у бизнису, никад није било повољније 
време за отварање фирми. Ова година посебно ће бити важна за оне 
који тек размишљају да покрену свој посао, јер их очекује велика 
олакшица - ослобађење од плаћања пореза и доприноса на зараде за 
себе и до девет запослених. И то није једино…

Електронска регистрација фирме
За почетак, фирме могу електронски да се региструју, без па-

пира. Онлајн регистрација обухвата електронску пријаву потписану 
квалификованим електронским сертификатом предузетника или 
овлашћеног подносиоца пријаве, а е-пријава се попуњава у аплика-
цији доступној преко портала Агенције за привредне регистре, где је 
омогућено и електронско плаћање платним картицама.

Ослобађање од плаћања пореза и доприноса 
Они који оснивају бизнис могу да рачунају на ослобађање од 

плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и порезе на 
зараде, како у овој тако и у наредној години. Ослобађање од плаћања 
пореза на зараде односи се на зараду предузетника и највише девет 
новозапослених у његовој фирми.

„Тиме се даје значајан подстицај развоју предузетништва у Ср-
бији и помаже почетницима у пословању да успешно преброде прве 
две године рада, а циљ је и да их мотивишемо да одмах крену да 

послују у легалним токовима, што сада најчешће није случај“, каже 
Иван Радак из НАЛЕД-а.

Без печата 
Почетници у овој години неће морати да користе печат у посло-

вању с банкама, а такође нису у обавези да издају папирне фактуре и 
достављају их партнерима поштом, већ ће све активности око напла-
те посла моћи да заврше путем електронских фактура.

„Добра вест је и почетак развоја електронских плаћања услуга 
држави, што омогућава и грађанима и привреди да многе админи-
стративне процедуре на порталу еУправа заврше потпуно из фо-
теље“, указује Иван.

Бесплатан увид у податке
Недавне измене Закона о републичким административним так-

сама омогућавају бесплатан увид у податке о себи у базама подата-
ка институција када се тај увид обавља електронским путем. Такође, 
у циљу подстицања електронског пословања предвиђено је да се 
такса плаћа по издавању траженог документа.

Електронско подношење нових пореских пријава 
За почетнике у пословању важна вест је и могућност подношења 

нових електронских пореских пријава - за утврђивање паушалног 
пореза и за порез на капиталне добитке.

БЛАГОДЕТИ ИНТЕРНЕТА

ОЛАКШИЦЕ ЗА НОВЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Развој технологије, поготово у последњих десетак година, омогућио нам је 
да радни простор посматрамо другачије. Данас нисмо у обавези да седимо у 

канцеларији, већ своје задатке можемо обављати одакле год то нама одговара,
уз помоћ одређених апликација. Једини услов за то је да имамо интернет

Извор: Блиц

Извор: http://citymagazine.rs

Апликације које ће вам омогућити да радите ван канцеларије

Повољно време за отварање фирми
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Циркуларна економија је алтернатива данашњем моделу прив-
реде, који подразумева неконтролисану експлоатацију природ-
них ресурса и проток материјала од фабрике преко корисника 
до депоније. Сликовито би то могло да се објасни примером да 

јабуке које нисте појели, а почеле су да труле, можете бацити у смеће 
или од њих направити питу. 

Одлике циркуларне економије су максимална искоришћеност 
ресурса који су у употреби, што подразумева да отпад из једне ин-
дустрије не завршава на депонији или у природи, већ га користи нека 
друга индустрија као сировину. Осим тога, она је један од начина бор-
бе против климатских промена.

Као последица конвенционалне индустрије, привреде и навика 
људи, у Србији данас имамо 3.500 дивљих, а само 8 санитарних ре-
гионалних депонија. Рециклира се само 5-7% отпада, док се на го-
дишњем нивоу материјал у вредности од 50 милиона евра одлаже на 
несанитарне депоније.

Душан Стокић, директор Центра за заштиту животне средине, 
стандарде и техничке прописе у Привредној комори Србије, објашња-
ва да је циркуларна економија заснована на неколико постулата: 
мања потрошња природних ресурса; продужење века трајања произ-
вода, компоненти и материјала који се користе; масовније коришћење 
обновљивих и рециклабилних ресурса; смањење емисија.

- Вођена овим приципима, циркуларна економија иде и неколико 
корака даље од технике рециклирања какву данас познајемо. Наиме, 
данас се иде на смањење количине уграђеног материјала у произ-

воде, минимизацију потрошње енергије и сировина у производњи, 
пројектовање производа погодних за одржавање, замену, преправку 
или поправку, затим развој услуга одржавања и сервисирања, спре-
чавање да нуспроизводи постану отпад и, најзад, ширење свести 
код потрошача о могућностима изнајмљивања, позајмљивања или 
заједничког коришћења, уместо поседовања производа - објашњава 
Стокић.

Он наводи да је Србија у процесу изградње свог система упра-
вљања заштитом животне средине, тако што прилагођава законодав-
ни оквир у овој захтевној области. 

Иако је овај концепт релативно нов, у нашој земљи постоје добри 
примери из праксе.

- У Србији постоји на десетине добрих примера и успешних прича 
о примени неких принципа циркуларне економије. То су компаније 
које у своје производне процесе уграђују савремена решења, смањују 
употребу сировина у производњи, користе алтернативне изворе енер-
гије и теже „нултом“ отпаду. Чак се појављују и стартап предузећа 
која развијају еко-иновације и решења за „паметне“ градове. Данас 
се и у Србији све више не само говори већ и ради са „зеленим“ мате-
ријалима који се користе у грађевинарству, затим, имамо примере 
пројеката електричних аутомобила, постоје индустрије које у свом 
целокупном ланцу снабдевања промовишу принципе одрживог 
развоја и о томе извештавају најширу јавност - истиче Стокић. То су 
друштвено одговорне компаније, које препознају да је за савремено 
одрживо пословање кључно водити бригу и о безбедности и здрављу 
запослених, али и бринути о окружењу. 

Стокић наглашава да те компаније знају да се данас конкурент-
ност не мери само квалитетом производа или услуге и новим техно-
логијама, већ се мора водити рачуна и о угледу компаније и етичком 
пословању, кроз призму штедње природних ресурса, заштиту живот-
не средине и активне улоге у решавању најважнијих проблема у ло-
калној заједници. 

Сандра Камберовић, генерална секретарка Удружења индус-
трије отпада Србије „Храбри чистач“, каже за еКапију да су предности 
циркуларне економије велике, али су велика и улагања. Она напо-
миње да су у Европској унији државе чланице у периоду адаптације, 
када кроз националне активности примењују инструменте за импле-
ментацију овог новог концепта пословања.

- Према проценама, и даље незваничним, очекује се да импле-
ментација концепта пословања у складу са циркуларном економијом 
омогући 30.000 нових послова у Републици Србији - закључује она.

Добра пракса циркуларне економије, као и њен развој како 
на глобалном тако и на локалном нивоу, укључују бољи стандард 
друштва, очување природних ресусра и здравље становништва.

Извор: http://website.ekapija.com

ЗЕЛЕНИ ПОСЛОВИ
Пословање у складу са циркуларном економијом запослило би 30.000 људи у Србији

Да отпад не заврши на депонији

     
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   Привредна комора Србије кроз активности Центра за заштиту жи-
вотне средине, стандарде и техничке прописе и Центра за циркуларну 
економију, већ неколико месеци интензивно ради на информисању 
јавности, пре свега привредника, о обавезама индустрије у вези са 
Поглављем 27, које се тиче животне средине и климатских промена, 
о принципима циркуларне економије, али и о добровољним „зеленим“ 
механизмима, као што је примена стандарда, у циљу повећања кон-
куретности, постизања одрживости пословања и добробити за целу 
друштвену заједницу.
   У сарадњи са удружењима, у Привредној комори Србије је стално 
отворен дијалог између индустрије, администрације, универзитета и 
цивилног друштва око дефинисања оптималног модела управљања 
заштитом животне средине. Оптималан модел подразумева да се 
користе најбоља светска искуства и пракса, али и постојећи ресур-
си, знање и људи из свих сфера пословања и живота, тако да се по-
штујући економску и социјалну стварност и степен развоја у Србији 
постепено достижу високи стандарди које намећу циркуларна еконо-
мија и одрживи развој. 



Бесплатна публикација о запошљавању 5924.01.2018. |  Број 761 |   

Предузетништво је идеална прилика 
да радите за себе и да се бавите оним што 
вама најбоље лежи, у области у којој можете 
најбоље да искажете свој потенцијал и спо-
собности. Успех зависи од вас, а у томе вам 
могу помоћи искуство и упорност као мотив 
и покретач да своју идеју остварите. Идеје о 
иновацијама у предузетништву доносе сва-
кодневно нове производе и услуге, које наш 
живот чине садржајнијим и једноставнијим. 

Представљамо вам неколико успешних 
предузетничких прича које мотивишу.

Биљне тинктуре
Никола Златић, оснивач фирме „Голден 

Оил“, из Бачког Петровог Села код Бечеја
Делатност фирме „Голден Оил“ се засни-

ва на производњи биљних тинктура, чистих 
хладно пресованих уља и биљних путера. 
Радећи сасвим други посао као менаџер про-
даје, Никола Златић је увидео да на нашем 
тржишту има мало сличних производа, као 
и да има простора за нове произвођаче. То се 
уједно подударало са његовом жељом да за-
почне сопствени мали бизнис и отвори фир-
му. Интензивно се едуковао, а интересовање 
за здрав начин исхране и производњу прет-
ворило се у циљ, који је спроведен у дело. 

Соларна сушара за воће и поврће
Синиша Миленковић, оснивач фир-

ме „Микон инжењеринг” из Нишке Бање
Како би унапредио прераду воћа, Си-

ниша Миленковић из Нишке Бање је одлу-
чио да сам купи сушару за поврће и воће. 
Пошто није био задовољан постојећим тех-
ничким и технолошким решењима на на-
шем тржишту, отпочео је развој сопственог 
решења, с обзиром да је као дипломирани 
инжењер машинства енергетског смера 

стручан у овој области. Дефинисао је кри-
теријуме које је требало да испуни њего-
ва иновативна сушара, као што је сунчева 
енергија као основни енергент, затим да је 
потпуно еколошка и енергетски ефикасна, 
лаке конструкције, једноставна за одржа-
вање и доступна широј популацији корис-
ника заинтересованих за производњу хра-
не. Тада је решио да своју идеју реализује. 
За само годину дана по изради прототипа 
сушаре направио је радни модел и даље га 
усавршавао до нивоа тржишне употребљи-
вости. Своју иновацију је заштитио у Репу-
бличком заводу за интелектуалну својину. У 
међувремену је развио читав асортиман су-
шара, капацитета од 25 до 300 килограма и 
успешно их пласира купцима на тржишти-
ма Србије и региона.

Органски производи преко интерне-
та до трпезе

Мирко Влчек, власник Пољопривред-
ног газдинства „Влчек“, из Пивница код 
Бачке Паланке

Мирко и његов тим, који чини седам 
партнера и сарадника, пред крај студија раз-
мишљали су о животном путу и послу којим 
ће се бавити. Тада су дошли на идеју да про-
изводе органску храну. Данас настоје да Пи-
внице, мало место у Бачкој, претворе у оазу 

узгоја органског воћа и поврћа у заштиће-
ном и затвореном пољу, које би продавали 
преко интернета. Како би своју иновацију 
проширили на цео сеоски колектив, они се 
на пољопривредном газдинству „Влчек“ баве 
сертификованом производњом органског 
воћа и поврћа већ четири године. Кренули су 
од једног, а захваљујући подршци програма 
„Покрени се за посао“ оформили су још шест 
пластеника за две године. Поврће и воће које 
узгајају у Пивницама продају посредством 
интернета и испоручују на кућне адресе у 
Београду, Новом Саду и Бачкој Паланци, као 
и у остале градове Србије, а циљ им је да от-
воре сопствени продајни објекат у Бачкој Па-
ланци.

Извор: http://pokrenisezaposao.rs

УСПЕХ ЗАВИСИ ОД ВАС
Представљамо вам неколико успешних предузетничких прича које мотивишу

Иновативне идеје преточене у посао

     

ЕКОЛОШКА ОБУЋА – ХИТ НА СВЕТСКОМ ТРЖИШТУ
   Предузетница Bethlehem Tilahun Alemu из Етиопије пре 13 година покренула је произ-
водњу еколошке обуће, а данас своје производе извози у 50 земаља. Она је производњу 
ципела од старих камионских гума и коже почела у малој радионици у свом граду, а њен 
бренд SoleRebels данас је познат широм света.
   Ова мајка троје деце добитница је бројних награда и признања.
„Ми не продајемо производе, ми продајемо причу“, рекала је Тилахун и додала да је прича 
почела у насељу чије је становништво обузело безнађе због сиромаштва и незапосле-
ности са којима су се суочили. После школовања почела је да размишља како да иско-
ристи креативност и постојеће материјале и претвори то у нов производ и посао.
   Инспирација за производе била је традиционална обућа направљена од старих гума, 
коју су носили побуњеници против окупаторских снага, што је и допринело бирању имена 
SoleRebels.   Фирма је у почетку имала пет радника, а данас их је више од 200 и планирају 
да запосле још толико. Посао су покренули с малим новчаним средствима.
   „Људи су нас чудно гледали кад бисмо се појавили на глобалном тржишту. Појединци су 
нас питали зашто покрећемо производњу ципела када немамо шта да једемо у Етиопији“, 
прича ова предузетница и додаје да обућу преко интернета продају у 50 земаља света, а 
своје продавнице имају у Јапану, Сингапуру, Тајвану, Сједињеним Америчким Државама, 
Грчкој, Шпанији, Аустралији и Швајцарској.
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Иновације које би могле да промене човечанство нова су област интересовања оснивача компаније Мајкрософт Била Гејтса и немају 
везе са рачунарима. Један од најбогатијих људи на свету представио је шест изума, који имају везе са здрављем и бољим условима живота. 
Реч је о бољим складиштима за вакцине, едитовању гена, соларном гориву, мРНА вакцинама, побољшаном уносу лекова и вештачкој инте-
лигенцији.

Гејтс указује да су вакцине спасиле милионе живота широм света, али да се врло брзо кваре ако се не чувају на одговарајућим темпера-
турама. Група научника из компаније „Глобал гуд“ из Сијетла креирала је иновативан фрижидер под називом „МетаФриџ“ (MetaFridge), који 
одржава ниске температуре чак и кад остане без струје. Фрижидер ради и на преносивим вентилаторима, па вакцине могу да се допремају 
и на веће удаљености.

Говорећи о мРНА вакцинама, Гејтс је подсетио да већина данашњих вакцина користи ослабљене или неактивне форме вируса како би 
подстакле имунитет на производњу антитиела и спречиле појаву болести, те је рекао да научници сада покушавају да искористе генетски 
материјал који би могао да убрза и појефтини развијање нових вакцина.

Када је реч о едитовању гена, Гејтс наводи да је оно и даље у раним фазама развоја и да повлачи и низ питања о томе како ту технологију 
користити на одговоран и етичан начин. Међу иновацијама које би могле да промене свет наводи и соларно гориво. „Ако желимо да се решимо 
наше зависности од фосилних горива и климатских проблема које изазивају, треба нам више различитих приступа“, наводи Гејтс.

Свет би, према његовом мишљењу, могао да промени и побољшан унос лекова. Компанија Интарсија направила је мали уређај, који се 
уграђује у кожу човека и полако ослобађа лекове у крвоток током одређеног временског периода.

Од свих иновација на листи, Гејтс је уверен да ће вештачка интелигенција у потпуности трансформисати наш начин живота. Он упозорава 
да ће вештачка интелигенција створити нове изазове на које ћемо морати да обратимо пажњу, укључујући и промену струке људи који ће 
због аутоматизације остати без посла.

„Сматрам да ће вештачка интелигенција наш живот учинити продуктивнијим, делотворнијим и лакшим“, закључио је Гејтс.

БУДУЋНОСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ИНОВАЦИЈЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ

Прецизна пољопривреда, која помаже промовисању одрживе пољопривреде, 
постала је средиште већине иновација у тој области и одговор технологије

на потребу за производњом на одржив начин

Извор: Танјуг

Извор: https://www.agroklub.rs

За многе људе пољопривредна технологија почиње и завршава 
трактором, али стварност је далеко од тога, а пољопривредно-пре-
храмбени сектор једнако је, као и свака друга струка, у настојању да 
искористи предности које модерна технологија може да донесе.

Праћење прехрамбених производа путем cloud апликације, како 
би се олакшала прецизна пољопривредна производња или диги-
тални саветник за пољопривреду за ефикасну производњу - само су 
неке од узбудљивих вести на пољу модерне пољопривреде, које су 
истакнуте на самиту Agri Innovation 2017 у Португалу, пише Европ-
ска комисија.

Прецизна пољопривреда, која помаже промовисању одрживе 
пољопривреде, постала је средиште већине иновација у тој области и 
одговор технологије на потребу за производњом на одржив начин. У 

прецизној пољопривреди користе се технологије попут сателитских 
система за побољшање производње, на пример праћењем усева и 
пружањем података о томе како најбоље поступати ради повећања 
приноса. Праћење и анализа пољопривредних података захваљујући 
системима сензора могу побољшати и наводњавање, чиме се промо-
више одржива пољопривреда.

Роботи су већ осмишљени како би помогли пољопривредницима 
у њиховом свакодневном раду. На пример, SWEEPER пројекат, који 
финансира ЕУ, развија робота који ради у врућем и влажном окру-
жењу стакленика, где се произвођачи често боре за проналажење 
радника који могу издржати те услове.

Наравно, иновације нису само сателити и роботи, него постоји 
и много других начина на које дигиталне технологије помажу да се 
једна од најосновнијих професија човечанства развије. Уклањање 
препрека за отварање мрежних могућности на дигиталном једин-
ственом тржишту један је од десет приоритета Европске комисије за 
период од 2015. до 2019. године.

Велики број иновативних компанија у сектору пољопривред-
но-прехрамбених производа, од којих ће многе бити представљене 
на Лисабонском самиту за пољопривредне иновације, такође је јасан 
показатељ да ће, уз подршку ЕУ, пољопривредна газдинства и поља у 
будућности бити знатно унапређена. 

Роботи на њивама

Бил Гејтс представио шест нових изума 

     
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У ПОСЛОВНОМ

СВЕТУ У БУДУЋНОСТИ
   Иако бројни стручњаци годинама упозоравају шта нас чека у 
будућности у којој ће нам роботи и вештачка интелигенција узети 
послове, што се већ догађа, тренутно нико нема неко конкретније 
решење како поступити у таквој ситуацији, односно поставља се 
питање од чега ће људи живети ако неће моћи да раде.
   О овом проблему недавно је говорио и John Sculley, бивши пред-
седник Пепсија и бивши извршни директор Епла, који је рекао да је 
вештачка интелигенција основа за готово све што ће се догађати 
у пословном свету у будућности и како ће концепт посла у будућ-
ности изгледати тотално другачије у односу на данашњи начин 
рада.
   Вештачка интелигенција имаће велики утицај на целокупну рад-
ну снагу, па би за 10-15 година роботи могли да пишу боље рачу-
нарске кодове и од најбољих програмера. Тренутна предвиђања 
појединих стручњака говоре да би у Америци до 2030. године ско-
ро 40 одсто послова могли да обављају роботи, а према истражи-
вању Machine Intelligence Research Institute, постоји педесет одсто 
шансе да ће за 120 година роботи обављати готово све послове 
на свету. Извор: novaekonomija.rs
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Локалним акционим планом града Панчева ове године издвојено је 28 милиона и 400 хиљада динара за запошљавање. Предвиђене су две 
нове мере, од којих би једна требало да олакша проналажење посла суграђанима који су пред пензијом, а друга је намењена развоју женског 
предузетништва. 

Током 2017. године више од 370 Панчеваца користило је неку од мера предвиђених Акционим планом запошљавања у том граду. Највеће 
интересовање прошле године било је за сајмове запошљавања, али и за самозапошљавање, односно доделу средстава за започињање сопстве-
ног бизниса, за шта је за 2018. годину издвојено 4 милиона и 700 хиљада динара.

„У оквиру локалног акционог плана ове године имамо десет мера за смањење броја незапослених. Прва мера су сајмови запошљавања, а 
први планирамо крајем марта. Прошлгодишњи сајам је био врло добро посећен и на њему су 32 послодавца понудила 180 радних места. Осим 
ове мере, заједно са Националном службом за запошљавање спроводимо и јавне радове, програм који је намењен теже запошљивим катего-
ријама. И за 2018. годину предвидели смо јавне радове, као и стручну праксу за децу која су завршила основну, средњу школу и факулетет и 
која се стручно усавршавају у фирмама на подручју града Панчева“, рекао је Миленко Чучковић, члан Већа града Панчева задужен за област 
рада, запошљавања и социјалне политике. 

Ове године уведене су још две нове мере запошљавања које имају за циљ да олакшају запошљавање људима пред пензијом.
„Поменуо бих још једну нову меру у вези са развојем женског предузетништва, за коју је издвојено милион динара“, истакао је Чучковић. 
Током прошле године, захваљујући мерама Акционог плана града Панчева ангажовано је 370 суграђана, а ове године очекује се да посао 

нађе 400 људи. 

ДВЕ НОВЕ МЕРЕ

Захтев са фискалним рачунима подноси се надлежној организационој јединици Пореске 
управе Републике Србије, која после спроведеног поступка контроле у року од 30 дана 
издаје решење којим се утврђује право на повраћај ПДВ-а или решење којим се захтев 

одбија

Право на рефундацију ПДВ-а на опрему и храну за бебе може 
се остварити до 1. јула 2018. године, до када је одложена при-
мена новог Закона о финансијској подршци породици с де-
цом, саопштила је Пореска управа.

Следећи рок за подношење захтева је од 1. до 15. фебруара 2018. 
године, а да би остварио ово право, родитељ или старатељ бебе дужан 
је да скупља фискалне рачуне који се односе на храну и опрему за бебу.

Захтев са фискалним рачунима подноси се надлежној организа-
ционој јединици Пореске управе Републике Србије, која после спро-
веденог поступка контроле у року од 30 дана издаје решење којим се 
утврђује право на повраћај ПДВ-а или решење којим се захтев одбија.

Храном и опремом за бебе, за чију набавку може да се оствари 
право на повраћај ПДВ-а, сматрају се: млеко за одојчад, кашице, кре-
ветац, колица, столица за храњење, столица за кола и пелене.

Родитељ или старатељ може да оствари рефундацију ПДВ-а нај-
више у износу до 75.029,08 динара и то у првој години старости бебе 
до 42.873,76 динара, а од прве до друге године старости у износу до 
32.155,32 динара, наводи се у саопштењу.

Први услов за остваривање права на повраћај је да је укупан нето 
приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи 
години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ-а за купови-
ну хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од 1.028.970,29 
динара.

Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно стара-
теља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима 
којима се уређују порези на имовину мања од 25.081.150,62 динара.

Информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну 
за бебе, као и образац захтева налазе се на сајту Пореске управе Ре-
публике Србије.

ОДЛОЖЕНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА
Још важи право на рефундацију ПДВ-а за беби опрему

Запошљавање у Панчеву

Извор: rtvpancevo.rs

Извор: Танјуг 

     
ПОРОДИЉСКА НАКНАДА БЕЗ

ПОСРЕДОВАЊА ПОСЛОДАВАЦА
Измене Закона о финансијској подршци породици 

са децом
   Измењен је члан 14 став 7 Закона о финансијској подршци поро-
дици са децом, по којем ће од јула 2018. године породиљска нак-
нада бити уплаћивана директно на рачун породиља из државног 
буџета, без посредовања послодаваца. То ће ослободити посло-
давце компликованих процедура око исплате накнаде за трудни-
це и касније рефундације истих трошкова од државе.
   Такође, проширен је и број жена које ће примати породиљску 
накнаду. До сада су право на породиљску накнаду имале само 
запослене жене, а од јула ове године накнаду за породиљско ће 
примати и мајке коју су обављале самосталну делатност, оне које 
су носиоци пољопривредног породичног газдинства, затим мајке 
које раде ван радног односа по уговору о привременим и повре-
меним пословима, по уговору о делу и уговору о ауторском делу, 
као и мајке које су у периоду од 18 месеци пре рађања оствари-
вале приходе, а у моменту рађања детета су незапослене и нису 
примале накнаду по том основу.
   Основица за исплату накнаде зависиће од уплаћених допри-
носа на основу неке врсте прихода које су имале у последњих 18 
месеци.
   Закон је ступио на снагу 1. јануара, а почеће да се примењује од 
1. јула ове године.
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Пола хектара земље, 3.000 евра ин-
вестиције у органску производњу 
- то је добар засад за будући бизнис 
из баште, из кога може изникнути 

10.000 евра зараде, саветују пољопривредни-
ци. Тражња за органским воћем и поврћем 
већа је од производње у нашој земљи. Тако 
за кило органског купуса мора да се издвоји 
некад 150 динара, а конвеционално узгојен 
кошта и 30. Купаца има, поготово у Београ-
ду и Новом Саду, али и у околним богатијим 
земаља, који хоће биљку само од „воде и 
земље“, па ни не гледају цену.

Фамилија Возар из Кисача већ тридесет 
година je лидер у органској производњи у 
Војводини. Почели су са пола хектара, а да-
нас имају скоро 15. Први су на тржиште доне-
ли органски броколи и мексички краставац.

Почните са пола хектара
- Саветујем људима да крену са пола 

хектара и добро се упознају са културом 
коју хоће да узгајају. Ратарске културе су 
јефтиније, али од њих не може да се живи. 
Aко је пшеница 20 килограм динара на тр-
жишту, органска ће бити 30 и то је то. Поврће 
је већ друго, улагања за пола хектара су око 
три хиљаде евра, а ако вам роди како треба, 
може да се заради и чак 10.000 евра. Произ-
води могу да се продају не само у великим 
градовима, него на свим пијацама то иде до-
бро - рекао је Владимир Возар.

Како додаје, за сертификат органског 
производа код поврћа потребно је да прођу 
три године узгоја. Код воћа се чека пет годи-
на до пуних плодова, али је то тренутно до-
бра идеја, јер у Србији сем нешто мало круш-
ке, шљива и јабука, готово да нема органских 
узгајивача воћа, а потражња је велика.

У зависности од врсте воћа, за хектар 
треба да се уложи од 6.000 до 8.000 евра, 
али након пет година може сваке сезоне да 
се заради и по 12.000 евра. У првој годи-
ни највећи проблем je да ли ће родити, a у 
другој како сачувати род. Тада се са разним 
компонентама од коприве и мајчине души-
це пољопривредници боре са штеточинама, 
али напомињу, то човек мора проћи да би 
темељно научио.

Ратарске културе су јефтиније и нису 
исплативе, најбоље је уложити у поврће и 
воће. Међутим, почетници тешко да се могу 
ослонити на субвeнције, због чега точак ове 
тренутно најпопуларније пољопривредне 
гране никако да се закотрља. По хектару 
износе 2.800 динара, што је само 40 одсто 
више у односу на подстицаје за конвенцио-
налну производњу, по чему је Србија на дну 
листе европских земаља. Неке локалне са-
моуправе, попут Новог Сада, дају додатне 
подстицаје органским узгајивачима, ку-
пују им сертификате, репроматеријале и 
семења.

- Органски произвођачи у нашој земљи 
већином узгајају сезонско поврће, попут са-
лате, кромпира и лука, a готово да немамо 
производње током зимских месеци у затво-
реном. Проблем је и заштита усева, али и то 
што морате мењати културе на земљишту, 
ако га имате мало. Подстицаји ће се повећа-
ти, то је сигурно, јер је то једна од наших 
обавеза према ЕУ, овако је тешко ако немате 
своје новце - рекао је Зоран С. Илић, коаутор 
књиге „Органска производња поврћа“ и не-

кадашњи професор на Пољопривредном фа-
култету у Приштини и Факултету „Едуконс“.

Око 1.800 произвођача
органске хране

Према подацима Дирекције за национал-
не референтне лабораторије, у нашој земљи 
постоји око 1.800 произвођача органске хра-
не. Укупна површина на којој ничу органске 
биљке у нашој земљи је 10.000 хектара, што 
је једва око 0,3 одсто од укупно коришћеног 
пољопривредног земљишта. У водећој европ-
ској четворци - Аустрији, Шведској, Естонији 
и Чешкој, органски усеви заступљени су на 
готово 20 одсто површина. Но, до уласка у ЕУ 
наша земља мора да повећа обим ове произ-
водње минимално за десет пута.

У Дирекцији кажу и да имамо више од 
420.000 хектара некоришћеног земљишта, на 
коме нису употребљавани минерално ђубри-
во и хемијска средства заштите, те не мора 
да се чека период конверзије, односно од две 
до пет година.

Србија, иначе, највише извози органске 
малине, купине, јабуке, вишње и крушке. 
Укупан извоз последњих година процењује 
се на око 10,7 милиона евра, а то је 20 пута 
мања цифра од оне коју зарадимо само од из-
воза конвенционалне малине.

Мало органског сточарства
У органском систему производње на на-

ших 10.000 хектара најзаступљеније су жита-
рице - 35 одсто, воће - 28 одсто, индустријско 
биље - 15 одсто, крмно биље - 15 одсто, поврће 
- 2 одсто, лековито и ароматично биље - 1 од-
сто. Такође, бројно стање стоке у органском 
систему производње је изузетно скромно. 
Око 3.500 грла крупне стоке, око 4.000 ситне 
стоке и око 1.600 комада живине.

ЗАСАД ЗА БИЗНИС
Органска башта доноси 12.000 евра годишње

Узгој поврћа може бити уносан бизнис и на мањој површини. Ратарске културе су 
јефтиније и нису исплативе, најбоље је уложити у поврће и воће. Почетници тешко 

да се могу ослонити на субвeнције, због чега точак ове тренутно најпопуларније 
пољопривредне гране никако да се закотрља

Извор: https://www.blic.rs
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На Global Youth форуму у Дубаију окупили су су млади, ам-
бициозни будући предузетници, који су пред интернацио-
налним жиријем имали прилике да се такмиче за награде и 
стипендије организација.

Као и сваке године, организатор Youth Time се побринуо да се на 
једном месту нађу млади из бројних земаља. Сви жељни знања, ис-
куства, нових познанстава и са жељом да своју идеју поделе са дру-
гима. Међу жиријем нашли су се експерти са разних крајева света и 
знањем, како теоријским тако и практичним. 

Један од предузетника који је имао прилику да представи своју 
идеју пред жиријем био је и Игор Граић. Игор има 28 година, сту-
дент је докторских студија на Факултету техничких наука у Новом 
Саду, где и ради на Департману за индустријско инжењерство и ме-
наџмент на позицији асистента. Поред тога, заједно са својим коле-
гама из студентских дана основао је компанију која се бави израдом 
сајтова, мобилних апликација и онлајн маркетингом.

Игоре, одакле идеја за Love wall?
Човек је кроз историју делио љубав путем цртежа у пећинама, 

писао писма и песме својим најдражима, слао текстуалне поруке, 
„закључавао“ љубав катанцима на мостовима. Али шта се дешава са 
светом који је постао део наших свакодневних дигиталних ритуала? 
Инспирисани човековом хиљадама година старом тежњом да буде 
емотивно испуњен и пратећи потребу данашњице за новим техноло-
гијама, дошли смо на идеју да направимо дигитални љубавни зид, на 
коме можете да остављате поруке љубави и коме можете да присту-
пите било кад и било где.

Global Youth форум био је сјајна прилика да идеја добије ин-
тернационалне оквире. Какви су твоји утисци са конференције?

Утисци са Global Youth форума су сјајни, с обзиром да смо прво 
одабрани у топ 30 омладинских предузетничких пројеката из целог 
света, а онда и у само финале, где смо до самог краја били у најужем 
избору за најбољу апликацију. Осим тога, овакав скуп нам је пружио 
могућност за остваривање вредних пословних контаката, са којима 
смо већ покренули преговоре око будуће потенцијалне сарадње.

Кога видите као своје будуће кориснике?
Наши будући корисници су дефинитивно сви заљубљени миле-

нијалци који путују и желе да чувају успомене на своја љубавна путо-
вања кроз нашу апликацију. Имајући у виду чињеницу да велики број 
младих људи путује на музичке фестивале, сматрамо да је сарадња 
са музичким фестивалима јако битан елеменат наше стратегије, по-
ред сарадње са глобалним компанијама из сектора туризма, као и 
компанијама које своје брендове комуницирају кроз љубав.

Током развијања стартaпа постоји много препрека. Шта је 
вама најтеже било до сада?

Слух челника града Новог Сада, који у овој апликацији виде зна-
чајан туристички потенцијал, као и ОПЕНС-а, у значајној мери су нам 
олакшали почетак пута. Радује нас чињеница да Нови Сад, који је већ 
проглашен за престоницу младих за 2019. и престоницу културе за 
2021, види прилику да наш град учини и глобалном престоницом 
љубави. Поред тога, имамо и спонзорски уговор са највећим произ-
вођачем лименки на свету, компанијом Ball packaging. Препреке и 
изазови нас тек очекују, али спремни смо.

Како заправо функционише Love app?
Love wall је апликација која омогућава корисницима да остављају 

љубавне поруке на дигиталном љубавном зиду. Како бисмо повезали 
дигитални свет са физичким и на овај начин пројекту дали додатну 
вредност, осмислили смо концепт у коме корисници могу доћи и до 
физичких љубавних зидова, који ће бити постављени широм света. Уз 
помоћ „проширене реалности“ (АР технологије) моћи ће да скенирају и 
виде своје поруке, као и да се сликају са њима. Корисници апликације 
ће на дигиталном љубавном зиду моћи да остављају поруке љубави, 
прате друге кориснике и лајкују њихове поруке, чиме ће срца са што 
већим бројем лајкова бити пропорционално већа у односу на остала.

Шта су следећи кораци у развијању апликације?
Почетком године лансираћемо апликацију на Google play и App 

store. Тим чином почиње наша битка на глобалном тржишту, коју чи-
тав тим са нестрпљењем ишчекује. Први спонзорски уговори већ су 
потписани, до краја године нас очекује неколико састанака са зна-
чајним именима из таргетоване индустрије. Наше главно стратеш-
ко опредељење за прву годину свакако је стицање што већег броја 
корисника апликације, те смо већ букирали конференције и светске 
стартап догађаје на којима ћемо презентовати, а средином године 
очекује и Kickstarter кампања.

Кад је право време за покретање свог стартапа?
Ако довољно верујете у своју идеју и спремни сте да сваки дан 

померате границе зоне комфора, одмах! Не постоји идеално време, 
ни савршени тренутак, јер је тржиште просто такво и захтева кон-
стантно прилагођавање променама, а управо степен спремности на 
промене генерише вашу шансу за успех.

Извор: http://casopisinterfon.org

ПРАВО ВРЕМЕ ЗА БИЗНИС
Стартап Love wall међу топ 30 предузетничких идеја у свету

На једном месту нашли су се млади предузетници из бројних земаља, сви жељни 
знања, искуства, нових познанстава и са жељом да своју идеју поделе са другима



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


