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ТЕМА БРОЈА - Важно је ускладити образовање са потребама тржишта рада 
и успоставити што бољу сарадњу туристичких школа са привредом. Једно 

од решења је и увођење предузетничког образовања у све нивое образовног 
система
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УВОДНИК

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВИ СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сазнајемо да је један од највећих проблема у туризму мањак ква-
лификоване радне снаге и то је био повод да наша тема у овом броју 
буду могућности решавања тог проблема и анализа туристичке ин-
дустрије у Србији. Покушали смо да нађемо одговоре на питања како 
ускладити образовање и потребе тржишта рада, колико наши ђаци 
током школовања у туристичким школама стекну практичног иску-
ства и неопходних вештина и какве су могућности запошљавања? 

Због тога смо посетили Средњу туристичку школу на Новом Бео-
граду, једну од три стручне туристичке школе у Србији. Од директора, 
професора и ђака сазнали смо све о начинима учења и организацији 
праксе, а имали смо и леп повод, јер су управо у тој школи, састанком 
са представницима Привредне коморе Србије – Привредне коморе 
Београда, Удружења хотелијера и ресторатера Србије и Обртничке 
коморе Истарске жупаније, почели „Дани Истре у Београду“. О инвес-
тицијама у туризму, новим хотелима, могућностима усавршавања 
ученика и радника у туризму и најатрактивнијим пословима у тој 
индустрији, читајте у овом броју.

Водимо вас на јубиларни 25. Копаоник бизнис форум, популарни 
„Српски Давос“, који је и ове године окупио велики број економиста, 
бизнисмена, дипломата, политичара и представника медија. Сви они 
били су заинтересовани да чују који су највећи изазови српске еконо-
мије који нас очекују у наредном периоду, а јубиларни скуп почео је 
посебним догађајем о дигиталној економији, као огромној шанси за 
развој и напредак наше земље. Учесници су разматрали бројне теме, 
а у центру пажње било је питање шта после фискалне консолидације 
и која је и колика улога дигитализације.

Једна од тема биће и укључивање младих из целе Србије у свет 
предузетништва. Представљамо вам најуспешније пословне идеје на 
националном такмичењу „Пословни изазов“, попут глинених посу-
да за здравије оброке, „паметних“ дрвених буради за ракију и вино, 
метли са додатком за мобилни телефон и светлом за ноћно метење 
или седла за јахање и потковица са сензорима. Такмичење има важан 
циљ, а то је да упозна ученике са савременим начинима пословања и 
значајем иновација, као и да подстакне предузетнички дух код мла-
дих и повећа њихове могућности за запошљавање и самозапошља-
вање. 

С тим у вези представићемо вам и најбоље бизнис идеје у оквиру 
конкурса Града Београда и Фондације за младе таленте Београда, у 
оквиру којег су најбољи добили новчане награде са поруком да схвате 
да уколико имају добру идеју, могу да уђу у бизнис и реализују је на 
тржишту. 

О могућностима у ИТ сектору, подстицајима за органску про-
изводњу у Србији, подршци микро, малим и средњим предузећима, 
предностима волонтирања, читајте у овом броју „Послова“.

Редакција
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ВИШЕСТРУКИ ЗНАЧАЈ

САСТАНАК СА ПОСЛОДАВЦИМА РАКОВИЦЕ
Сарадња Националне службе за запошљавање са привредом

Завршена обука за књиговесце у Филијали Крагујевац

У Београду представљен конкурс за јавне радове

Интересовање за спровођење јавних радова на територији Београда је изузетно 
велико. Новина у конкурсу за 2018. је што могу конкурисати само предузећа и 

удружења која имају лиценцу ресорног министарства за пружање услуга неге старих и 
подршке и асистенције особама са инвалидитетом

У београдској филијали НСЗ почетком марта је одржана презентација Јавног по-
зива за спровођење јавних радова у 2018. години, на којој су се окупили бројни 
представници градских општина, јавних установа и предузећа, као и удру-
жења са статусом привредних субјеката, којима је овај конкурс и намењен.

- Интересовање за спровођење јавних радова на територији Београда је изу-
зетно велико. Имамо много истих предузећа, која нам се обраћају и конкуришу 
из године у годину. Међу њима су ЈКП Младеновац, Геронтолошки центар Бео-
град, удружења „Живимо заједно“ и „Кец“, Удружење студената са хендикепом, 
Градски центар за социјални рад, разна ромска удружења и удружења особа са 
инвалидитетом - каже Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме 
запошљавања и предузетништво у београдској филијали НСЗ.

- Новина у конкурсу за 2018. је што могу конкурисати само предузећа и удру-
жења која имају лиценцу ресорног министарства за пружање услуга неге старих 
и подршке и асистенције особама са инвалидитетом - рекла је Живковић Костић и 
додала да се очекује да ће Центар за социјални рад поднети захтев за ангажовање 
геронтодомаћица, ромска удружења захтев за израду базе података о ромском 
становништву, а удружење „Дечије срце“ захтев за радну асистенцију и пружање подршке особама са инвалидитетом, док ће јавна комунална 
предузећа, као и до сада, конкурисати за реконструкцију инфраструктуре и санацију и чишћење дивљих депонија. 

На јавним радовима ангажују се првенствено теже запошљиве групе незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, а 
ради очувања и унапређења њихових радних способности, али и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Максимална дужина 
трајања сваког јавног рада је четири месеца, а право учешћа имају органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе, јавне 
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана 
у регистар Агенције за привредне регистре. 

- Прошле године смо први пут реализовали јавни рад на коме смо ангажовали осам незапослених суграђана. Многи Роми на територији 
наше општине нису знали ни где треба да се обрате да би извадили крштеницу или неку потврду која им је потребна. Стога је задатак нашег 
јавног рада био да обилазимо насеља и информишемо и упознајемо припаднике ромске популације са њиховим правима. Након истека јавног 
рада, наставили смо са тим активностима, али преко ИПА програма, тако да смо укупно успели да информишемо преко 1.600 лица - објаснио 
је Мирослав Милановић, из Спортско-образовног центра „Ром“ из Младеновца, најавивши да ће њихов центар конкурисати за програм јавних 
радова и у овој години. 

Јавни радови се организују у областима социјалне и хуманитарне делатности, културе, одржавања и заштите животне средине и природе 
и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре. Рок за подношење пријава на конкурс је до 2. априла ове године.

Представници Националне службе за запошљавање посетили су Опште удружење приватних послодаваца Раковице. Радни састанак на 
којем је било речи о сарадњи Националне службе и послодаваца са подручја ове општине одржан је на иницијативу председника удружења 
Миливоја Коцића. Састанку је присуствовало око 20 приватних послодаваца који запошљавају 300 радника и који су овом приликом сазнали 
детаље о услугама које пружа НСЗ када је у питању посредовање у запошљавању, тражење адекватних радника, као и све информације о 
програмима које НСЗ спроводи. 

Састанку су присуствовали и Добросав Марић, директор Филијале за град Београд НСЗ, Дијана Чаликјан, руководилац Службе Раковица 
НСЗ и Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме запошљавања и предузетништво беооградске филијале НСЗ.

Ово је први састанак са послодавцима Раковице, а најављен је наставак сарадње. 

Десет полазника, незапослених са инвалидитетом, успешно је завршило обуку 
за књиговесце у организацији Националне службе за запошљавање, Филијале Кра-
гујевац. Њима су додељени сертификати и додатна знања евидентирана од стране 
саветника, што ће им свакако помоћи у даљем тражењу посла. 

Обука је трајала три месеца, а полазници су били незапослени са инвалидите-
том који нису могли да нађу посао у струци, па су се определили да стекну додатне 
вештине и знања како би посао потражили у другој делатности. 

Филијала Крагујевац НСЗ програме обуке и преквалификације у континуитету 
организује већ више од десет година. Током прошле године организовано је шест 
обука за 60 особа са инвалидитетом са евиденције, и то за козметичаре, педикире, 
маникире, молере, књиговесце, обука за послужиоца роботских ћелија и обука за 
послове оператера ласерске јединице за сечење лима. 

Обуку за књиговесце организовала је Академија „Свети Сава“ из Чачка, а спро-
ведена је у Књиговезачкој радњи „Костић“ из Крагујевца.

Немања Новаковић

ДОДАТНЕ ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА
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Туризам је привредна грана која бе-
лежи велики раст у Србији. Недавно 
одржани традиционални 40. Сајам ту-
ризма у Београду, на којем се окупило 

1.200 излагача из чак 55 земаља, показао је 
колико је туризам успешна економска гра-
на за Србију, а на њему су наши туристички 
радници показали колико су домаћи капа-
цитети побољшани и у складу са светским 
стандардима. 

На отварању сајма је истакнуто да је ту-
ризам једна од приоритетних области која 
доприноси привредном опоравку и развоју 
земље, да је 95 одсто странаца који дођу у 
Србију задовољно посетом, као и да је про-
шле године нашу земљу посетило 1,5 мили-
она странаца, што је 17 одсто више у односу 
на 2016. Број домаћих туриста повећан је за 
осам одсто, а девизни прилив од туризма из-
носио је 1,1 милијарду евра.

Велика улога образовања
Подаци указују да се захваљујући раз-

воју, у туристичкој индустрији отвара и све 
већи број радних места. С друге стране, и у 
Србији и у региону јавља се проблем недос-
татка квалитетне радне снаге, која би могла 
да одговори потребама тржишта. Отварање 
већег броја хотела врхунског квалитета за-
хтева и да радници у туризму имају неоп-
ходна знања и вештине, а ту велику улогу 
има образовање, али и цео систем. У Србији 
у сектору туризма раде 87.244 радника, тре-
нутно се школује 15.200 ученика у средњим 
школама и око 6.500 студената. 

У Србији постоје само три стручне турис-
тичке школе, чији ђаци могу одмах по завр-
шетку школовања, а захваљујући богатој прак-
тичној настави, да уђу у свет рада. Туризам 
као делатност нуди бројне могућности - рад у 
хотелима и агенцијама, угоститељским објек-
тима, на програмима развоја и маркетинга... 

У Средњој туристичкој школи у Београ-
ду, најстаријој образовној установи за школо-
вање кадрова за потребе туристичке прив-
реде, кажу да је најатрактивније занимање 
кувар и да је то ђацима који уписују школу 
најчешће прва жеља. Томе су свакако допри-
неле и бројне емисије о кулинарству, али и то 
што су добри, професионални кувари траже-
ни у целом свету и врло лако нађу посао по 
завршетку школовања. 

Посетили смо ову школу и разговарали 
са будућим куварима и њиховим професо-
ром куварства, који је истакао да је посао 
веома креативан, али напоран и тежак и по-
тврдио да тај смер по правилу уписују млади 
који заиста желе да се баве тим послом. 

У школској кухињи смо приметили да 
ђаци имају јако добре услове за учење прак-
тичног рада. „Поред тога имају редовну 
праксу у најбољим ресторанима и хотели-
ма у Београду“, каже наставник куварства 
Дрча Горан и објашњава да током наставе 
изучавају комплетну област гастрономије и 
све врсте и групе јела које постоје на нашем 
тржишту, па након школе брзо нађу посао, а 
често их ангажују хотели и ресторани где су 
се показали добро на пракси. 

У разговору са ђацима сазнајемо да су 
уписали управо оно што су желели, као и да 
су веома задовољни што им је омогућено да 
два пута недељно уче посао, како у школи 
тако и у великом броју ресторана и хотела. 
Посебно им се допада што наставници при-
хватају њихове идеје о јелима која спремају у 
школи, а сви размишљају о томе да се усавр-
шавају у иностранству и највише их интере-
сује француска и италијанска кухиња. Схва-
тају да је ово тежак и одговоран посао, али 
веома креативан и леп. 

Директор Средње туристичке школе Дра-
гутин Миличић каже да у школу иде 865 уче-
ника у 5 образовних профила и да су многи 
програми реформисани, како би деца стекла 
што више практичног знања. „Циљ нам је да 
наша деца по завршетку школе одмах нађу 
посао у струци, повећали смо фонд вежби 
на школским радионицама и фонд часова 
праксе коју реализујемо у сарадњи са вели-
ким бројем хотела и ресторана. Туризам је 
врло атрактивна индустрија и уколико имамо 
права знања може бити права привилегија 
радити тај посао. Наставницима стално гово-
рим да причају деци да су на правом путу“, 
објашњава Миличић. 

Ипак, с обзиром да у Србији нема довољ-
но стручних туристичких школа, као велики 

МАЊАК КВАЛИТЕТНИХ РАДНИКА У ТУРИЗМУ
ТЕМА БРОЈА     Један од великих изазова српске економије

     
НАЈТРАЖЕНИЈИ

   Према последњим подацима Националне службе за запошљавање, на евиденцији је 
21.453 незапослених са занимањима из области угоститељства и туризма, различите стру-
чне спреме, а од почетка године запослено је њих 1.747. 
   Према пријављеним потребама послодаваца за радницима, од јануара 2017. године до мар-
та ове године највише су тражили продавце туристичких аранжмана, рецепционере, турис-
тичке техничаре, агенте продаје, аниматоре, више референте туризма, менаџере туризмоло-
ге, економисте за туризам, промотере, руководиоце агенција и организаторе путовања.
   На сајту Националне службе за запошљавање објављени су и актуелни послови из об-
ласти туризма: менаџер у хотелијерству и агент у продаји туристичких аранжмана.

И у Србији и у региону јавља се проблем недостатка квалитетне радне снаге, која би могла да одговори 
потребама тржишта. Отварање већег броја хотела врхунског квалитета захтева и да радници у туризму 

имају неопходна знања и вештине, а ту велику улогу има образовање, али и цео систем
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проблем јавља се недостатак квалитетних 
радника, јер у осталих осамдесет школа по-
стоје само одвојени смерови за туризам, што 
не може да обезбеди квалитетне кадрове.

Управо је ово била је једна од тема сусре-
та представника Привредне коморе Србије – 
ПКБ, Обртничке коморе Истарске жупаније 
и Средње туристичке школе у оквиру „Дана 
Истре у Београду“, током којих је истакнуто 
да је важно ускладити образовање са потре-
бама тржишта рада и успоставити што бољу 
сарадњу туристичких школа са привредом. 

Дани Истре у Београду
У оквиру манифестације одржан је ок-

ругли сто на тему „Сарадња туристичко-угос-
титељских школа у циљу унапређења радне 
снаге“. Као највећи проблем у сектору тури-
зма истакнут је недостатак квалитетне радне 
снаге у целом региону, а домаћин, директор 
Средње туристичке школе, истакао је да је не-
опходно да се идентификује слаба карика у об-
разовању за потребе туристичко-хотелијерске 
индустрије и унапреди рад.  

„Привредна комора мора да као институ-
ција укључи све значајне асоцијације, обра-
зовне институције како би се на прави начин 
решио проблем недостатка квалитетне рад-
не снаге. То желимо да решимо кроз концепт 
дуалног образовања, као и кроз праћење и 
предвиђање потреба привреде. Сматрамо 
да би било добро увести предузетничко об-
разовање у све нивое образовног система у 
региону, како ђака тако и наставног кадра“, 
истакао је Дејан Зрилић, координатор Цантра 
за развој предузетништва ПКС-ПКБ.

Госте и присутне је поздравила и Бранис-
лава Симанић, директорка Сектора за преду-
зетништво ПКС, истичући да је Привредна 
комора Србије максимално ангажована да се 
предузетништво промовише и унапреди на 
прави начин. Она је најавила покретање ини-
цијативе увођења редовне авионске линије 
на релацији Београд-Пула.

Ерос Сорић, тајник Обртничке коморе Ис-
тарске жупаније, сложио се да сви имају зајед-
нички циљ и сличне проблеме, па тако комора 
стално ради на успостављању што боље са-
радње између образовања и привреде, као и 
да ученици који излазе из дуалног система об-
разовања најбоље могу да одговоре потребама 
привреде. „И код нас је проблем мањак квали-
тетне радне снаге у туризму“, каже Сорић.

Поред гостију из Истре, у Београду су 
били и представници Образовног туристич-

ког центра из Сегедина, како би поделили 
своја знања и искуства. Кажу да је сектор 
туризма изузетно интересантан и да се мно-
го ђака одлучује да учи неки од туристич-
ких образовних профила понуђених у три 
туристичке школе у Сегедину, а као највећи 
проблем наводе одлазак стручних младих 
туристичких радника у иностранство, нај-
чешће у Немачку и Аустрију. 

Када је реч о Србији и флуктуацији рад-
не снаге, за само три-четири године више од 
20 хиљада туристичких радника отишло је 
на привремени рад у иностранство и осећа се 
хронични недостатак радне снаге која може 
да одговори на потребе хотелско-ресторатор-
ске индустрије, подаци су Удружења хоте-
лијера и ресторатера Србије ХОРЕС. Директор 
др Георги Генов истакао је да је од 2012. годи-
не у Србији изграђено 80 нових хотела врхун-
ског квалитета, да је у хотелску индустрију 
уложено милијарду долара, а у ресторатерс-
ку 600 милиона долара. 

„Очекујемо да се у Србији ускоро отвори 
још пет нових хотела високе категорије, а они 
захтевају квалитетну радну снагу и основно је 
питање како да то обезбедимо. Потребно је ан-
гажовање свих, државе, система образовања 
и привреде да обезбедимо квалитетне турис-

тичке раднике, који одмах по завршетку шлко-
ловања могу да уђу у свет рада“, истиче Генов.

Другог дана посете делегације из Ис-
тре одржан је округли сто о унапређењу 
приступа новим тржиштима за предузетни-
ке. Наставак традиционално добре сарадње 
истарских и београдских привредника, нове 
прилике за пословну сарадњу, одређивање 
потреба и погодности приступа тржишту и 
могућности пласмана роба и услуга на нова 
тржишта биле су теме састанка. На округ-
лом столу иницирана је посета винара из 
Београда најзначајнијем сајму вина у Истри 
„ВинИстра“ у мају, који ове године обележа-
ва 45 година постојања, а истарски винари 
ће узвратити посету на Сајму српског вина у 
Лазаревцу, који се одржава у новембру.

Током дводневне посете Београду, гости 
из Истре присуствовали су и јавном часу на 
којем је представљена српска, али и истар-
ска гастрономија, крстарили су Дунавом, 
одржали радне састанке са представницима 
општине Лазаревац и присуствовали прије-
му у Скупштини града Београда. На крају је 
организован и скуп „Дани Истре у Београду“. 

Јелена Бајевић

     
СВЕ ВЕЋИ БРОЈ КВАЛИТЕТНИХ ХОТЕЛА У СРБИЈИ

   У Београду је недавно отворен хотел „Хилтон Београд”, а церемонији су присуствовали 
највиши државни званичници. Том приликом је истакнуто да отварањем „Хилтона” прес-
тоница Србије добија 96. хотел. Овај хотел са пет звездица има 242 собе, укључујући и 19 
апартмана, а располаже са 656 квадрата простора за састанке, као и балском двораном 
капацитета преко 500 гостију. Постоје собе за спа третмане, сауна, као и фитнес центар. 
У приземљу је ресторан са концептом отворене кухиње, у којем се послужују српска и ин-
тернационална јела, док је на последњем спрату „Скај лаунџ” бар са погледом на Београд. 
„Хилтон“ је водећа светска компанија за угоститељство са портфолиом од 14 светских 
брендова, који обухватају више од 5.100 некретнина са готово 838.000 соба у 103 земље 
широм планете.
   Како је раније речено, у хотелу у Београду биће запослено око 300 људи, а извођачи ра-
дова током изградње хотела биле су углавном фирме из Србије.
   Ових дана у Београду, у Кнез Михаиловој улици, на врху ТЦ Рајићева, биће отворен још 
један хотел, који је део светског ланца „Мама шелтер“. Овај ланац је поред пет хотела у 
Француској отворио и објекте у Рио де Жанеиру, Дубаију, Лос Анђелесу, Бангкоку, а по-
сле Београда у плану је отварање хотела у Прагу, Лондону, Риму, Лисабону и Луксембургу. 
„Мама шелтер“ у Београду имаће 125 соба, 4 конференцијске сале и ресторан на крову, са 
великом терасом. Занимљив је податак да су објекти тог хотелског ланца атипична места, 
опремљена тако да се посетиоци осећају као код куће.
   Такође, у Новом Саду изграђен је први хотел „Шератон” у Србији. Објекат има 11 хиљада 
квадрата, 10 апартмана и 150 соба, седам конференцијских сала и спа центар.
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Учесници су разматрали бројне теме, а 
у центру пажње било је питање шта после 
фискалне консолидације, као и улога диги-
тализације. Говорило се и о питањима струк-
турних реформи у Србији, привредном расту, 
конкурентности српске привреде, реструк-
турирању државних предузећа и перспекти-
ви банкарског сектора.

И ове године хиљаде економиста, биз-
нисмена, дипломата, политичара и пред-
ставника медија било је заинтересовано да 
чује који су највећи изазови српске еконо-
мије који нас очекују у наредном периоду. 
Јубиларни скуп почео је посебним догађајем 
о дигиталној економији као шанси да се Ср-
бија нађе међу водећим земљама. 

Глумац Милош Биковић отворио је ово-
годишњи Бизнис форум, као модератор првог 
уводног панела посвећеног дигиталној еко-
номији, коју организатори Форума означа-
вају као историјску шансу за српско друштво 
и економију. Током панела представљена је и 
иницијатива „Дигитална Србија“.

Један од оснивача и директор компаније 
„Нордеус“ Бранко Милутиновић истакао је да 
Србија има један од најмодернијих програма 
информатике у петом и шестом разреду не 
само у региону, већ и у свету и да се тај про-
грам налази на платформи која је бесплатна 
и доступна свима.

Деца у Србији у оквиру пројекта „Про-
грамирање за основце“, после Скреча у петом 
разреду прелазе на учење класичног тексту-
алног програмског језика у шестом разреду, 
уз помоћ материјала на порталу Петља.орг, 
који су засновани на програмском језику 
Пајтон. Милутиновић каже да је због тога ва-
жно радити са људима који су мотивисани да 
мењају свет, који гледају у будућност и зато 
их треба што боље усмерити.

Помоћница директора „БиоСенс“ инсти-
тута Весна Црнојевић Бенгин рекла је да Ср-
бија има шансу да профитира од дигиталне 
трансформације у свим областима, па чак и 
у пољопривреди. Директор Развојног центра 
компаније „Мајкрософт“ у Србији Драган То-
мић рекао је да за разлику од пре десетак го-
дина Србија сада има успешне ИТ компаније 
и да је веома важно да деца још у основној 
школи стичу адекватно информатичко обра-
зовање.

Иницијатива „Дигитална Србија“ задала 
је себи циљ да се Србија укључи у ексклузи-
ван клуб земаља које ће бити водеће земље у 
тој области у 21. веку.

На Бизнис форуму на Копаонику пред-
стављен је извештај Европске банке за об-
нову и развој за претходну и ову годину, са 
подацима да је Србија остварила изврсне 
фискалне и макроекономске резултате, али 
да још увек има недовољан привредни раст и 
ниво инвестиција, као и велики транзициони 
јаз у поређењу са осталим земљама.

Директор Европске банке за обнову и 
развој у Србији Данијел Берг је рекао да цео 

регион Западног Балкана потпада под замку 
средњег нивоа прихода, тако да ЕБРД поку-
шава тим земљама да помогне да достигну 
виши ниво стопе раста. Он је додао да верује 
да Србију очекује оптимистичан сценарио 
ако буде наставила успешно да спроводи ре-
форме.

Трећег дана Форума у фокусу су биле теме: 
инсфраструктура, реструктурирање државних 
предузећа, перспективе банкарског сектора, 
али и хотелијерство у дигиталном окружењу и 
политика образовања и науке у Србији. Учесни-
ци су разматрали и конкурентност прехрамбе-
не индустрије, унапређење пореског система и 
реформе пореске управе.

Јубиларни Бизнис форум имао је и спе-
цијалне госте, па се тако присутнима обратио 
Маркус Линдквист, футуролог и предавач у 
области пословне интелигенције и трендова, 
а први пут се говорило и о креативној индус-
трији у Србији и о идеји као највреднијој ва-
лути. Он је поделио своја искуства из области 
пословне интелигенције и трендова, истакао 
да верује да наша земља има велики потен-

цијал, посебно у области развоја технологија. 
Линдквист сматра да би Србија у перспек-
тиви могла да буде место како је првобитно 
замишљен Сан Франциско, место слободе и 
идеја.

Једна од тема је била и политика запо-
шљавања, а обраћајући се присутнима, ми-
нистар за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Зоран Ђорђевић истакао је 
да је Влада Србије у овој години издвојила из 
буџета више новца за те намене и да је циљ 
да се побољша стање на тржишту рада, под-
стакне запошљавање теже запошљивих кате-
горија и унапреди квалитет радне снаге. Он је 
најавио и доношење дугоочекиваног закона 
о социјалним картама, који би, према њего-
вим речима, требало да обезбеди потпунији 
обухват социјално угрожених грађана, уведе 
транспарентнији приступ у подели социјалне 
помоћи и пружи бољи увид у социјални ста-
тус целог становништва. 

Последњег дана Бизнис форума орга-
низована је пленарна сесија посвећена теми 
„Фокус на људима – здрава економија“, а као 
посебан гост појавила се премијерка Србије 
Ана Брнабић. Она је истакла да Србији више 
није довољна само економија заснована на 
инвестицијама, већ јој је потребна економија 
заснована на иновацијама. 

На затварању Пословног форума на Ко-
паонику премијерка је изјавила и да ће Влада 
наставити започете реформе и да ће убрзати 
економски раст и подсетила да је прошла го-
дина завршена са суфицитом, да је смањен 
јавни дуг, успешно завршен трогодишњи 
аранжман са ММФ-ом, постигнут стабилан 
курс и инфлација у планираном оквиру, као 
и да постоји тренд смањења незапослености.

Организатори 25. Форума су Савез еконо-
миста Србије и Удружење корпоративних ди-
ректора Србије, а покровитељ је Влада Србије.

25. Копаоник бизнис форум

Популарни „Српски Давос“ – Копаоник бизнис форум, први пут ове године трајао је 
четири дана, од 4. до 7. марта, а централна тема скупа била је „Шта после фискалне 
консолидације: Како фискалну стабилност мерама економске политике претворити

у одржив раст и развој?“

МЕСТО СЛОБОДЕ И ИДЕЈА

Јелена Бајевић
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У Старом двору је одржано финале конкурса за најбољу бизнис 
идеју, који су организовали Савет за запошљавање града Београда и 
Фондација за младе таленте града Београда. У финални, други круг, 
пласирало се шест тимова који су жирију представили своје идеје и 
одговарали на питања. Члан Градског већа и председник Савета за 
запошљавање Драгомир Петронијевић истакао је да је ово такмичење 
један од начина да се младима пружи шанса да остану у своме граду 
и својој земљи.

– Они ће, уз финансијска средства, после овог такмичења имати 
тестирање и најбољи ће остати у Научно-технолошком парку, који је да-
нас фабрика идеја и где ради 500 младих инжењера који зарађују плате 
које су респектабилне и у најразвијеним земљама Европе. Желимо да 
правимо што више таквих услова да млади који су се овде школовали 
остану у свом граду уместо да оду у иностранство и онда свој производ 
оданде продају Србији. У жирију са нама су и прошлогодишњи фина-
листи, јер желимо да направимо систем са јасним правилима који ће 
бити производ Града Београда. Хоћемо да ове године направимо још 
једно такмичење и да успостављеним системом омогућимо да оно има 
дугогодишњу традицију, рекао је Драгомир Петронијевић.

Директорка Фондације за младе таленте Ана Зекавица подсетила 
је да ова институција улази у трећу годину постојања и да је сарадња 
са градским Саветом за запошљавање пример заједништва са веома до-
брим резултатима.

– Идеја нам је да подстакнемо младе људе да буду храбри, ак-
тивни и да се боре за своју будућност. Ово такмичење је намењено 
младима од 18 до 30 година и без обзира на то да ли имају завршен 
факултет или не, желимо да их подстакнемо да, уколико имају добру 
идеју, могу да уђу у бизнис и материјализују оно што сматрају да су 
добро осмислили. Добили су од нас додатну едукацију и мислим да је 
то довољно за један добар почетак – истакла је Ана Зекавица.

Прво место и награду од 500.000 динара освојила је идеја Џепни 
књиговођа, друго место и награду од 300.000 идеја Паметна рука-
вица за слабовиде, а трећим местом и наградом од 200.000 динара 
награђена је идеја Капетанова кухиња.

Поред Драгомира Петронијевића и Ане Зекавице, у одлучивању о 
најбољим бизнис идејама учествовали су примери добре праксе Иван 
Пантовић („Футуринг”) и Никола Опачић („Паметна кутија”), као и ме-
наџерка за корпоративне и дигиталне комуникације компаније „Дунав 
осигурање” Милица Слијепчевић.

Конкурс за најбољу бизнис идеју објављен је 15. јануара ове го-
дине, када се пријавило 15 тимова, од којих је у други, финални круг 
прошло шест.

У оквиру пројекта „Азбука за извоз“, чији је циљ стварање услова 
за интернационализацију пословања микро, малих и средњих преду-
зећа и предузетника, у Београду је одржана обука за предузетнике 
који први пут извозе. Подсекретарка градског Секретаријата за прив-
реду Маја Бајагић подсетила је да је Град заједно са Регионалном 
агенцијом за развој и европске интеграције „Београд“ организовао 
радионице „Знањем до циља“, које подстичу запошљавање и самоза-
пошљавање.

„Град Београд је и ове године расписао два конкурса за развој ми-
кро и малог предузетништва, за шта је опредељено 20 милиона дина-
ра за куповину основне опреме или машина, као и до милион динара 
бесповратне помоћи по сваком предузетнику, уз услов запошљавања 
једног лица са листе Националне службе за запошљавање“, рекла је 
Бајагићева.

Директорка Регионалне агенције за развој и европске интеграције 
„Београд“ Снежана Радиновић је рекла да је циљ пројекта „Азбука за 
извоз“ да се подстакну предузетништво и привредници на територији 
престонице, кроз финансијски или неки други облик подршке. Она је 
навела да се подстицајем извоза микро, малих и средњих предузећа 
и предузетника побољшавају њихови лични приходи, али и приходи 
Града и Републике.

Организатори су навели да је овај пројекат резултат стратешког оп-
редељења Града Београда да пружи снажну подршку развоју привреде 
региона и повећању извозног потенцијала београдских привредника. 
Како су истакли, пројекат ће кроз реализацију активности допринети 
повећању броја предузећа која извозе, расту продаје и профита ММ-
СПП, запослености, бољем стратешком позиционирању ММСПП на 
међународном тржишту и повећању њихове конкурентности.

У пројекту учествује шеснаест компанија које имају извозни про-
извод и до сада нису извозиле. Обуке ће трајати осам дана. За потребе 
пројекта урађен је приручник „Азбука за извоз – корак по корак”, који 
ће бити достављен свим учесницима пројекта, али ће бити на распо-
лагању и свим привредницима заинтересованим за извоз.

„Азбука за извоз“ организује се под покровитељством Града Бе-
ограда, Регионалне агенције за развој и европске интеграције „Бео-
град“ и уз подршку Развојне агенције Србије.

Завршен конкурс Савета за запошљавање града Београда и Фондације
за младе таленте

Подршка микро, малим и средњим предузећима

„Идеја нам је да подстакнемо младе људе да буду храбри, активни и да се боре за своју 
будућност“, истакла је Ана Зекавица

НАЈБОЉА БИЗНИС ИДЕЈА

АЗБУКА ЗА ИЗВОЗ

Ј.Бајевић

Извор: www.beograd.rs
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Јелена Бајевић

Производња и продаја ручно рађених глинених посуда, које из-
влаче сувишне масти из јела и омогућавају здравији оброк - 
пословна је идеја која је освојила прво место на националном 
финалу такмичења „Пословни изазов“, које је одржано у хоте-

лу „Holiday Inn“ у Београду. Ово такмичење покренуто је с циљем да 
ученицима пружи увид у савремени начин пословања, мотивише их 
да размишљају проактивно и унапреде свој предузетнички дух, чиме 
повећавају своје могућности за запошљавање и самозапошљавање.

Такмичење је окупило 60 ученика из 44 средње школе из целе 
Србије, који су победили на регионалним такмичењима у новембру и 
децембру прошле године. Осмишљено је тако што је ученицима дат 
изазов да развију пословну идеју, која би спојила старе српске занате и 
модерну технологију. Ученички тимови осмишљавали су решења про-
блема и креирали бизнис планове и презентације, које су другог дана 
такмичења представили публици и жирију. Након презентација жири је 
сабрао оцене и донео одлуку о пет победничких тимова. За осмишљени 
посао ђаци су морали детаљно да образложе бизнис план са финансијс-
ким оквиром колики су приходи и расходи, да представе све предности 
и мане, могућности и препреке плана, али и маркетиншке активности 
- истраживање тржишта, начина дистрибуције и рекламирања.

Током рада, сваки тим имао је лаптоп и приступ потребним информа-
цијама преко интернета, као и свог пословног волонтера из реалног бизнис 
света, који је био ту да помогне саветима, предлозима и искуством. Циљ 
је да развијањем вештина на иновативан начин ученици унапређују свој 
предузетнички дух и повећавају своје могућности за запошљавање.

У Србији је развој предузетничких вештина међу ђацима још увек 
на почетку, док је на Западу или у Америци уобичајено да се деца подс-
тичу да још у основној школи добију сазнања о предузетништву и први 
новац зараде продајући, на пример, лимунаду током лета. 

Такмичење „Пословни изазов“ посетио је државни секретар у Ми-
нистарству просвете Владимир Џамић, који је истакао да је држава 

препознала образовање и нове технологије као приоритет у раду и да се 
предузетништво уводи као наставни предмет у основне школе. 

Светлана Кисић, председница Управног одбора „Достигнућа мла-
дих“ у Србији, рекла је да ће се половина послова које данас у свету 
људи раде аутоматизовати. „Процена је да ће бити потребно више ви-
сокообразованих људи, а мање оних са средњом школом. Тешко је да-
нас знати која ће знања бити потребна и због тога је стално образовање 
кључно, а предузетништво неопходно“, истиче Кисићева. 

Идеје су свакако нешто што младима не недостаје, па је тако на 
такмичењу било много интересантних презентација. Представљене су 
услуге уређења баште, израде грнчарије, „паметних“ дрвених буради за 
ракију и вино, класична метла са додатком за мобилни телефон и свет-
лом за ноћно метење, затим седла за јахање и потковице са сензорима...

Као победник изабрана је екипа „Грнчотека“, која је, како је истакла 
чланица жирија Наталија Сандић из Фонда за иновационе делатности, 
уз најбољу презентацију имала и најбољи спој старог и новог, заната 
и иновативности. Ђаци су смислили да класичној тепсији од глине из 
чувене Злакусе додају савремени детаљ - прохромску оплату. Тиме би 
се, по њиховој идеји, простим термодинамичким процесом извлачила 
сувишна масноћа из традиционалних јела.

Такмичење је реализовала организација „Достигнућа младих“, уз 
финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој USAID 
Serbia, УниКредит банке Србија и компаније Телеком Србија.

Национално такмичење средњошколаца у предузетничким 
вештинама „Пословни изазов“ дводневни је догађај у коме представ-
ници академског и бизнис сектора постављају пред тимове ученика 
изазов, односно задатак, који представља неки од њихових реалних 
пословних проблема. Тимови уз помоћ пословних волонтера осмишља-
вају решење овог проблема и презентују га жирију. 

Пет првопласираних тимова са овог такмичења у априлу ће у Са-
рајеву учествовати на „Пословном изазову западног Балкана“, где ће се 
придружити вршњацима из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрват-
ске, а тимови ће поново бити мешовити и чиниће их по 4 ученика из 
сваке земље.

Такмичење „Пословни изазов“

Такмичење је покренуто са циљем да ученицима пружи увид у савремени начин 
пословања, мотивише их да размишљају проактивно и унапреде свој предузетнички 

дух, чиме повећавају могућности за запошљавање и самозапошљавање

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЈЕ НЕОПХОДНО

     

     

ПРОГРАМ ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ТОКУ

   Позивају се ученичке компаније које послују по принципу социјалног 
предузетништва и залажу се за решавање неког друштвеног пробле-
ма, да се пријаве на такмичење и квалификују међу 15 најбољих за 
Национално такмичење из социјалног предузетништва, које се одр-
жава 26. априла ове године.
   Сва социјална предузећа, поред Националног такмичења из социјал-
ног предузетништва, могу да се такмиче и на регионалним такмичењи-
ма ученичких компанија.
   За додатна питања и коментаре отворен је број телефона:
011/3287-701, сваког радног дана од 9 до 17 сати или слањем мејла на:
dostignuca.mladih@ja-serbia.org.

ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ
   Организатор националног такмичења су локална филијала свет-
ске организације „Достигнућа младих“ у Србији, уз помоћ Телекома 
Србије, УСАИД-а и УниКредит банке. 
   Организација „Достигнућа младих“ спроводи образовне програме 
из области предузетништва и финансијске писмености, по лиценци 
Junior Achievement Worldwide. Програми, као што су „Пасош предузет-
ничких вештина“, такмичења ученичких компанија или „Програм 
из социјалног предузетништва“ организују се преко целе године и 
бесплатни су за све ученике основних и средњих школа у Србији.



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
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        Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД

У БЕОГРАДУ
Београд

На основу одредби чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима (“Сл. гласник PC” бр. 79/05, 81/05 
- испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 
104/09 и 99/14), одредби Закона о изменама и допу-
нама Закона о државним службеницима (“Сл. глас-
ник PC” бр. 94/2017 од 19.10.2017. године), одредби 
чл. 17, 18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима (“Сл. гласник PC” бр. 41/07 и 
109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава посл. бр. 112-3844/2017 
од 27.04.2017. године, а у складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Другом основном суду у Београду посл. бр. Су I 
9-1/2015 од 23.12.2015. године, са изменама Су I бр. 
9-1/2016 од 03.10.2016. године и Су I бр. 9-1/2017 од 
02.08.2017. године, в.ф. председника Другог основног 
суда у Београду, судија Татјана Јеремић оглашава

ЈАВНИ KOHKУPC
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се радно место попуњава: Други 
основни суд у Београду, Београд, Катанићева 15

II Радно место које се попуњава:

Радно место записничар
звање: референт

1 извршилац
Услови за рад на радном месту: III или IV степен 
средње школске спреме, друштвеног, природног или 
техничког смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен испит за дактилографа прве класе; 
положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
рада на рачунару - провера практичним радом на рачу-
нару; вештина комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања, елоквенције и опште културе - провера 
кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

Општи услови за рад: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса има општу 
здравствену способност за рад и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

III Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
1. пријава за радно место записничар, потписана 
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона
2. биографија
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије
4. оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о поло-
женом државном стручном  испиту
7. доказ о положеном испиту за дактилографа прве 
класе
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уве-
рења о општој здравственој способности за рад

9. уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван (не старије од шест месеци)
10. попуњена и потписана изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће Други основни суд у Београду 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (Образац бр. 1) или ће то кан-
дидат сам учинити (Образац бр. 2).

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

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 
2) којом се опредељује за једну од две могућности: 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Обрасце 1 и 2 можете преузети на интернет презен-
тацији Другог основног суда у Београду у оквиру оба-
вештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неоп-
ходно је приложити  уз напред наведене доказе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника.

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

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

IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Пријаве се подносе на шалтеру пријема Другог 
основног суда у Београду, на адреси: Београд, 
Катанићева 15 или поштом на наведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на јавни конкурс“.

V Место, дан и време када ћe се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту, а чије прија-
ве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна 
комисија ћe спровести изборни поступак у просторија-
ма Другог основног суда у Београду, о чему ћe учесни-
ци конкурса бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на адресе наведене у пријавама.

VI Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Светлана Гордић, контакт телефон: 011/6354-
767 или зграда суда, Београд, Катанићева 15, други 
спрат, канцеларија 2004.

Напомене: Кандидат заснива радни однос на 
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника, као и непотпуне, 
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве прија-
ве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Државни службеник који се пријављује на конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. Обавештавају 
се учесници јавног конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника.

Други основни суд у Београду не врши дискримана-
цију по основу расе, боје коже, пола, вере, национал-
ности, етничког порекла или инвалидитета. Конку-

ренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмо-
ви, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Другог основног суда у Београду, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима, на порталу 
е- управе, на огласној табли суда, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА У СВОЈСТВУ ЦИВИЛНИХ 

ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У РАДНИ 
ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ

ПОПУНЕ РАДНИХ МЕСТА У 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места: Управа за обавештајно-из-
виђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије 
(Команда 224. цЕД)

Радна места која се попуњавају:

1. Електроинсталатер, КВ
1 извршилац

2. Механичар за возила точкаше, 
ВКВ

1 извршилац
Општи услови:
- да су кандидати држављани Републике Србије;
- да су здравствено способни за рад у Министарству 
одбране и Војсци Србије; 
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место 
за које конкуришу;
- да им раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да се против њих не води кривични поступак због 
кривичног дела за које се гони по службеној дужности 
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 
месеци;
- да су безбедносно проверени и да нема безбеднос-
них сметњи за пријем на радна места на која конку-
ришу.

Посебни услови

За радно место под редним бројем 1: завршена 
средња техничка школа - III степен, занимање елек-
троинсталатер.

За радно место под редним бројем 2: завршена 
школа машинске струке, занимање ауто-механичар и 
ВКВ - специјализација (V степен).

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

II Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлуком о 
утврђивању мера за спровођење стратегије каријер-
ног вођења и саветовања у Републици Србији у 
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени 
војни лист“, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а који 
обухватају просек оцена са нивоа школовања које је 
прописано за пријем на радно место (40% од укупног 
броја бодова), психолошку процену кандидата (40% 
од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом 
(20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази 
и који испуњавају све услове за запослење на форма-
цијским местима за која конкуришу биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне војноз-

Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 1114.03.2018. |  Број 768 |   

дравствене установе. Наведена процена врши се путем 
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту 
обављања процене психолошких капацитета, кандида-
ти ће бити обавештени писаним путем на адресе наве-
дене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој проце-
ни губе право на даље учешће у изборном поступку. 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких 
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену 
и месту обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове кон-
курса, уз њихову писану сагласност биће извршена 
безбедносна провера у складу са Правилником о без-
бедносним проверама лица које обавља Војнобезбед-
носна агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било којој 
фази изборног поступка губе право на даље учешће 
о изборном поступку. Кандидати који уђу у најужи 
избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско 
уверење о општој здравственој способности.

Место рада: Батајница.

III Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног 
дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Служ-
беном гласнику РС“.

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Владан Буквић, телефон 
011/3074-513. 

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни 
конкурс: Поштом, са назнаком „За јавни конкурс“, на 
адресу: Војна пошта 4522 Батајница, Насеље 13. мај, 
11186 Земун. Лична достава пријава може се извршити 
у деловодству наведене војне поште.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лич-
ни подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл 
адреса, редни број радног места на које се конкури-
ше, кандидати поред кратке биографије прилажу и 
следеће:
- диплому о завршеној захтеваној школи – стручној 
спреми;
- оригинал или оверену фотокопију сведочанства за 
сваки завршен разред средње школе;
- уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); 
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); 
- уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак због кривичног дела за које 
се гони по службеној дужности (не старије од шест 
месеци); 
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од нај-
мање шест (6) месеци; 
- уверење државног органа у којем је кандидат био 
на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији 
која је оверена у општини, суду или од стране јавног 
бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, 
између кандидата који испуњавају услове конкурса, 
првенство под једнаким условима има супружник, 
односно члан породице погинулог професионалног 
припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од 
последица повреда задобијених на вршењу службе 
у Војсци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који 
први пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос заснован на неодређено 
време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи 
на пробном раду отказује се радни однос без права на 
новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује министар одбране.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности: да орган приба-
ви податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на сајту Министарства одбране – 
конкурси. Потписану изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење из 
суда и МУП-а да се против лица не води кривични 
поступак, односно да лице није осуђивано на каз-
ну затвора у трајању од најмање 6 месеци, уверење 
државног органа у којем је кандидат био на служби да 
му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

На основу чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним 
службеницима службеницима („Службени гласник РС“, 
бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 
67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), 
чланова 15, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“ број 
41/2007 и 109/2009) и Закључка Комисије Владе РС за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број 112-1785/2018 од 28.02.2018. године

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

Ради попуњавања радних места: 

Уписничар
у звању референта

1 извршилац
а) Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: 
- трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног 
или природног смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- познавање рада на рачунару, 
- положен државни стручни испит,
- услови за заснивање радног односа предвиђени чла-
новима 24 и 26 Закона о раду (“Службени гласник РС” 
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 
104/2009, 99/2014 и 94/2017).

б) Опис послова радног места: води уписнике у 
складу са Судским пословником; уписује и формира 
новопримљене предмете; разводи завршене пред-
мете; евидентира кретање судских предмета у свим 

фазама поступка, у складу са Судским пословником; 
води електронску евиденцију задужења по судијама; 
обавља и друге послове по налогу председника суда, 
секретара суда, управитеља писарнице и руководиоца 
одељења писарнице.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном 
поступку: године радног стажа, радно искуство на 
одговарајућим пословима, познавање рада на рачуна-
ру и мишљење комисије о знањима и вештинама кан-
дидата.
г) Проверу знања и вештина које се оцењују у 
изборном поступку потребних с обзиром на описа-
но радно место, извршиће конкурсна комисија увидом 
у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог 
разговора са кандидатима. 

Административно технички 
послови у писарници

у звању референта
2 извршиоца

 
а) Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: 
- трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног 
или природног смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- познавање рада на рачунару, 
- положен државни стручни испит,
- услови за заснивање радног односа предвиђени чла-
новима 24 и 26 Закона о раду (“Службени гласник РС” 
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 
104/2009, 99/2014 и 94/2017).

б) Опис послова радног места: поступа по предме-
тима од пријема до архивирања; доставља странкама 
иницијална акта и судске одлуке; здружује поднеске, 
доставнице и повратнице, поступа по примљеним 
поднесцима и врши њихов попис, износи предмете за 
суђење; доставља списе вишем суду на одлуку, врши 
обрачун и наплату судске таксе; попуњава статистич-
ке листове по свим правноснажно окончаним предме-
тима; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
одељења писарнице, управитеља писарнице и секре-
тара суда.
в) Критеријуми за оцењивање у изборном 
поступку: године радног стажа, радно искуство на 
одговарајућим пословима, познавање рада на рачу-
нару и мишљење комисије о знањима и вештинама 
кандидата.
г) Проверу знања и вештина које се оцењују у 
изборном поступку потребних с обзиром на описа-
но радно место, извршиће конкурсна комисија увидом 
у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог 
разговора са кандидатима. 

У пријемној канцеларији, 
експедицији и архиви

у звању референта
1 извршилац

а) Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: 
- трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног 
или природног смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- познавање рада на рачунару, 
- положен државни стручни испит,
- услови за заснивање радног односа предвиђени чла-
новима 24 и 26 Закона о раду (“Службени гласник РС” 
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 
104/2009, 99/2014 и 94/2017)

б) Опис послова радног места: прима списе, под-
неске, новчана писма, телеграме и остала писмена 
упућена суду преко поштанске службе, курира, дос-
тављача или непосредно; одваја писмена према хит-
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ности и материји, распоређује их и стара се да писмена 
буду уредно и на време предата; врши отпрему, однос-
но достављање писмена поштанској служби, распо-
ређује доставе, франкира их и уводи у одговарајућу 
књигу; у архиви прима свршене предмете, организује 
њихово сређивање по врсти и редним бројевима годи-
на; издаје предмете по захтеву овлашћених лица, а по 
писменом одобрењу председника суда или судија о 
чему води посебну евиденцију; прима, сређује и стара 
се о архивирању и чувању осталих докумената која се 
по одлуци надлежних органа одлажу у архиву; обавља 
и друге послове по налогу секретара суда, руководиоца 
одељења писарнице и управитеља писарнице.
в) Критеријуми за оцењивање у изборном 
поступку: године радног стажа, радно искуство на 
одговарајућим пословима, познавање рада на рачу-
нару и мишљење комисије о знањима и вештинама 
кандидата.        
г) Проверу знања и вештина које се оцењују у 
изборном поступку потребних с обзиром на описа-
но радно место, извршиће конкурсна комисија увидом 
у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог 
разговора са кандидатима. 

Записничар
у звању референта

4 извршиоца
 

а) Услови које кандидат треба да испуњава за 
рад на радном месту: 
- трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног 
или природног смера,
- најмање две године радног искуства у струци,
- познавање рада на рачунару, 
- положен испит за дактилографа I а или I б класе
- положен државни стручни испит,
- услови за заснивање радног односа предвиђени чла-
новима 24 и 26 Закона о раду (“Службени гласник РС” 
бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 
104/2009, 99/2014 и 94/2017).

б) Опис послова радног места: по годишњем рас-
пореду послова обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је рас-
поређен; као записничар за време суђења куца запис-
нике, транскриптује аудио записе главног претреса и 
све остале диктате по налогу судије, сређује списе по 
одредбама Судског пословника и обавља потребне тех-
ничке послове у вези са суђењем; поступа по наредба-
ма са записника; саставља извештаје са претреса ради 
доставе писарници; води рачуна о уредности списа и 
води попис списа; по налогу руководиоца одељења 
дактилобироа обавља и послове записничара у дакти-
лобироу; стара се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротехничке опре-
ме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог 
потрошног материјала; обавља и друге послове по 
налогу судије и руководиоца одељења дактилобироа.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном 
поступку: године радног стажа, радно искуство на 
одговарајућим пословима, познавање рада на рачуна-
ру и мишљење комисије о знањима и вештинама кан-
дидата.        

г) Проверу знања и вештина које се оцењују у 
изборном поступку потребних с обзиром на описа-
но радно место, извршиће конкурсна комисија увидом 
у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог 
разговора са кандидатима. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОГЛАШЕНА РАДНА МЕСТА

Пријава на конкурс може се поднети на адресу: Виши 
суд у Београду, 11000 Београд, Катанићева 15, са наз-
наком: “За јавни конкурс”.

Пријава на конкурс мора да садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, јединстве-
ни матични број грађана, адресу становања, контакт 
телефон, податке о стеченом образовању, назнаку за 
које радно место учесник конкурише, податке о врсти 

и дужини радног искуства са кратким описом послова 
на којима је учесник радио до подношења пријаве на 
конкурс, уколико је имао радног искуства. У пријави 
могу бити наведени и подаци о евентуалном стручном 
усавршавању учесника и подаци о посебним области-
ма знања. 

Уз пријаву на конкурс учесник доставља и сле-
деће доказе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
одговарајућој стручној спреми за радно место на које 
конкурише,  доказ о радном искуству, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном државном 
испиту, уверење да против кандидата није покретну-
та истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак, (не старије од 6 месеци), 
уверење Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 
месеци) и лекарско уверење о општој здравственој 
способности.

Уз пријаву на конкурс за ради попуњавања радног места 
записничара у звању референта, поред напред наведе-
ног, учесник доставља и доказ о положеном испиту за 
дактилографа I а или I б класе.

Кандидати попуњавају изјаву (образац изјаве доступан 
на сајту суда) којом се опредељују за могућност да суд 
по службеној дужности прибави доказе који садрже 
податке о којима се води службена евиденција или ће 
то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је састав-
ни део овог конкурса и може се преузети са интернет 
странице Вишег суда у Београду.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања јавног конкурса у “Службеном глас-
нику Републике Србије”. 

Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се разматрати. 

Конкурсна комисија ће вредновати знање кандидата 
тако што ће у усменом разговору проверити познавање 
кандидата у области организације и рада суда, опште 
културе, стручно знање кандидата из области рада на 
радном месту за које кандидат конкурише и прибавље-
но мишљење претходног послодавца у односу према 
послу и квалитету рада. Вештине кандидата конкурсна 
комисија ће вредновати ценећи вештину рада на рачу-
нару, вештину комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања  и елоквенције. 

Време и место провере оспособљености, 
знања и вештина кандидата биће одређени 
накнадно, након истека рока за подношење прија-
ва на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора 
са комисијом бити обавештавани телефоном, или 
на други погодан начин.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Вера Остојић, сарадник за кадровске 
послове и административно-техничке послове, телефон 
011/635-4609.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“, дневним новинама „Политика“ и на 
веб-страници Вишег суда у Београду www.bg.vi.sud.rs 
и у публикацији НСЗ „Послови“.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ
НАУКЕ „ВИНЧА“

Београд, Гроцка, Винча
Мике Петровића Аласа 12-24

тел. 064/8505-004
e-mail: mmilanov@vinca.rs

Руководилац Службе за 
независну интерну ревизију
на одређено време до добијања 
сагласности Комисије за давање 

сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање 

код корисника јавних средстава, 
а најдуже две године од дана 

заснивања радног односа
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзи-
ре рад запослених у Служби; стара се о законитости; 
израђује стратешки план; обавља послове ревизије 
и то: ревизију система, ревизију успешности посло-
вања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; 
спроводи ревизорске процедуре, укључујући иден-
тификовање и дефинисање предмета ревизије, раз-
вијање критеријума и процедура субјекта ревизије; 
пружа савете руководству и запосленима; израђује 
нацрт годишњег плана ревизије; придржава се про-
фесионалних и етичких стандарда; сачињава перио-
дичне и годишње извештаје за послове које реализује 
у извештајном периоду; даје препоруке са предлози-
ма за унапређење система, унапређење постојећег 
начина рада и пословања субјекта ревизије, односно 
отклањање неправилности, грешака или недостатака 
који су уочени у поступку ревизије; обавља и друге 
послове у складу са Законом.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; завршене 
основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодо-
ва; звање мастера, тј.звање еквивалентно овом звању; 
5 година радног искуства на пословима ревизије, 
интерне контроле, финансијске контроле или рачуно-
водствено - финансијским пословима; звање овлашће-
ни интерни ревизор у јавном сектору; овлашћење за 
интерног ревизора у јавном сектору; познавање рада 
на рачунару; познавање енглеског језика. 

ОСТАЛО: Пријава кандидата треба да садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
и податке о посебним областима знања. Пријава на 
оглас мора бити својеручно потписана. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да приложе: оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; оверену фотокопију исправа којима се доказује 
искуство од 5 година радног искуства на пословима 
ревизије, интерне контроле, финансијске контроле 
или рачуноводствено-финансијским пословима; овере-
ну фотокопију звања овлашћеног интерног ревизора; 
оверену фотокопију овлашћења за интерног ревизора 
у јавном сектору; оверену фотокопију доказа о знању 
енглеског језика и рада на рачунару. Лице које не дос-
тави писани доказ о знању енглеског језика и позна-
вања рада на рачунару подлеже практичној провери. 
Рок за подношење пријаве на оглас је 7 дана од дана 
објављивања. Пријаве се подносе на адресу: Институт 
за нуклеарне науке “Винча”, 11001 Београд - Винча, 
Мике Петровића Аласа 12-24, Конкурсној комисији са 
назнаком “Оглас за руководиоца Службе за незави-
сну интерну ревизију”. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Маја Миланов, Секретар Института, број телефона 
064/8505-004, e-mail: mmilanov@vinca.rs. Пријаве кан-
дидата са комплетном конкурсном документацијом 
ће се чувати трајно у Одељењу кадровских послова 
Института. Термини који су у овом огласу изражени 
у граматичком мушком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на које се односе.

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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„АФАРАК“ ДОО
11000 Београд, Савски венац

Доситејева 314
e-mail: kristina.micevic@afarak.rs

Инжењер одржавања 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер машинства; минимум трогодишње 
радно искуство на одржавању, пожељно у индус-
тријским објектима; рад у AutoCad-у; познавање 
SolidWorks биће предност; рад у MS Office; знање 
стручног енглеског језика из области рада. Опис 
задужења: динамичка анализа рада технолошких 
линија; динамичка анализа рада агрегата за уситња-
вање и пратећих транспортних водова; контрола 
стања и одржавање агрегата; утврђивање кварова 
и надгледање сервисне интервенције; пројектовање 
делова технолошких линија и алата; достављање 
извештаја о раду и одржавању агрегата као и пот-
рошњи резервних делова; делегирање одговорнос-
ти за квалитет одржавања на ниже радне позиције. 
Кандидат треба да има аналитичке способности и да 
буде особа која има културу комуникације у којој се 
даје и враћа информација. Кандидат треба да пока-
же и високи степен самоиницијативе и тимског рада 
делегирањем задужења члановима тима. Потребно 
је да покаже спремност за стално усавршавање и 
увођење иновација у раду. Само изабрани кандида-
ти биће позвани на разговор. 

Секретар друштва - дипломирани 
правник 

УСЛОВИ: VII/1 степена стручне спреме, дипломи-
рани правник; активно знање енглеског језика; 
одлично познавање радног и пословног права, као и 
облигационог права; рад у Ms Office; положен право-
судни испит биће предност. Опис задужења: израда 
и измена општих аката Друштва; израда уговора и 
интерних аката Друштва; праћење и имплемента-
ција прописа као и посебних прописа у вези са осигу-
рањем, заштитом и екологијом; извршавање регис-
трационих промена код државних органа; припрема 
правних одлука за управна тела Друштва; праћење 
и усаглашавање административних послова Друшт-
ва са интерним актима и прописима; архивирање 
и чување архиве Друштва. Кандидат треба да има 
изразиту правну и општу писменост и да буде особа 
која има културу комуникације у којој се даје и враћа 
информација. Потребно је да покаже спремност за 
стално усавршавање. Само изабрани кандидати 
биће позвани на разговор.

ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-069

Књиговођа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање на студијама првог и другог степена у 
области економије, у трајању од најмање четири 
године; положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе, две године радног иску-
ства у струци. Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из одредбе чланова 
Закона о раду: Кандидат треба и: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, или га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: 
диплому о стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, исправе 
којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство), уверење о здравственој 
способности, уверење надлежне полицијске управе 

да лице није осуђивано за кривично дело на без-
условну казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу(изда-
то након објављивања огласа). Сви докази прилажу 
се у пригиналу или фотокопији која је оверена у 
општини или суду или код јавног бележника. Прија-
ва на оглас садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на оглас и одговорности на 
тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Пријаву на 
оглас са комплетном документацијом слати на адре-
су: Општинска библиотека “Петар Петровић Њего-
ш”Медвеђа - директору, 16240 Медвеђа, Јабланич-
ка бр. 65, са назнаком “За оглас”. Лице задужено за 
давање обавештења о огласу - Александра Велич-
ковић, телефон: 064/8698-890. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној 
табли Општинске библиотеке и публикацији “Посло-
ви”. Напомена: неблаговремене и непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

НОВИ ПАЗАР

ЈУ ССУ ПЕНДИК
36300 Нови Пазар, Митровачка бб

тел. 065/989-3105

Директор
на мандатни период 

УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор дирек-
тора прописани су законом и чланом 15 Статута 
ССУ “Пендик” Нови Пазар. За директора може бити 
изабран кандидат који испуњава следеће услове: да 
има високу стручну спрему друштвеног смера (да 
има одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена, дипломске академске студије - мас-
тер или високо образовање на основним студијама у 
трајању од 4 године, да не постоје законске сметње 
за именовање директора, да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична деле која се гоне по службеној дужности, 
да је држављанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност. Конкурсна документација 
за избор кандидата за директора треба да садржи: 
оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми, оверену копију радне књижице или 
други доказ о радном искуству, пријаву са биогра-
фијом и наводима о досадашњем радном искуству, 
копију личне карте, уверење о држављанству. Доказ 
о општој здравственој способности, лекарско уве-
рење (не старије од шест месеци), доставља лице 
које буде изабрано на конкурс. Пријаве доставити у 
затвореним ковертама, лично или путем поште, на 
горенаведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс 
- избор директора ЈУ ССУ “Пендик” Нови Пазар“. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или овереној фотокопији од стра-
не надлежног органа, неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Додатне информације и обавештења о 
конкурсу могу се добити на телефон: 065/989-3105, 
контакт особа Едис Халковић. Кандидати ће благо-
времено бити обавештени о резултатима конкурса.

ПРОКУПЉЕ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ТОПЛИЦЕ

18400 Прокуље, Пасјачка 2
тел. 027/329-546, 329-646

Директор
на 4 године, реизбор

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве: да има завршен филозофски факултет, група исто-
рија, правни факултет, економски факултет, најмање 
5 година радног искуства у струци и положен стручни 
испит из архивистике, да достави предлог програма 
рада и развоја Историјског архива “Топлице” за пери-
од од 4 године; оверену копију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту из архивистике; оверену 
копију радне књижице или потврду послодавца; био-
графију кандидата; уверење да кандидат није правос-
нажно осуђиван; уверење 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; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге рође-
них и доказ о општој здравственој способности (ори-
гинал лекарског уверења). Управни одбор обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове уз 
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка кон-
курса доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата. Неблаговремене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком 
против кога се може изјавити посебна жалба осни-
вачу у року од три дана од достављања закључка. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
достављају се на адресу Историјски архив “Топлице” 
Прокупље, 18400 Прокупље, Пасјачка 2, за Управни 
одбор са назнаком „Пријава на конкурс“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНА УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД
22240 Шид, Лазе Костића 1

тел. 022/712-823

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, да 
има високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четрири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање 5 
година радног искуста у струци; да није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције директора.

ОСТАЛО: Кандидат за директора, уз прописану кон-
курсну документацију, подноси програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс су: пријава са биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених, диплома о 
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о 
стеченом радном искуству у струци, лекарско уве-
рење, копија личне карте и програм рада за мандатни 
период. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За оглас за директора“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ШАБАЦ

БИБЛИОТЕКА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 70

Директор библиотеке
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које, поред општих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове: да има високо образо-
вање, најмање три године радног искуства у култу-
ри и пет година у струци; да има VII степен стручне 
спреме друштвеног смера; да има положен стручни 
испит у раду државних органа; да има организа-
торске способности. Докази који се прилажу при-
ликом пријаве на конкурс: предлог програма рада 
и развоја установе; биографија која мора да садр-
жи елементе који доказују релевантну стручност и 
резултате претходног рада, са кратким прегледом 
остварених резултата у раду; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; диплома о 
стручној спреми; исправе којима се доказује рад-
но искуство у области културе; доказ да лице није 
осуђивано. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општини или 
у суду. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс, 
са доказима, подноси се препорученом пошиљком 
или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За 
јавни конкурс - именовање директора Библиотеке 
„Јанко Веселиновић” Коцељева”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разма-
трати. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана 
завршетка конкурса извршити избор кандидата, о 
чему ће сачинити извештај, који ће са предлогом 
за именовање директора доставити СО Коцељева. 
Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су је Драгица Петковић, председница УО, телефон 
064/803-32-55.

УЖИЦЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг партизана 10
тел. 031/513-485

Директор
на период од 4 године 

Опис послова: директор представља и заступа ТОУ, 
организује и руководи радом ТОУ, доноси правилник 
о организацији и систематизацији послова, уз саглас-
ност Градског већа града Ужица, предлаже акте које 
доноси управни одбор, извршава одлуке управног 
одбора и предузима мере за њихово спровођење, 
стара се о законитости рада ТОУ, одговара за 
коришћење и управљање непокретностима које су 
ТОУ дате на коришћење, одговара за коришћење и 
располагање покретним стварима, подноси извештај 
о резултатима пословања ТОУ по периодичном 
извештају и годишњем обрачуну, најмање једанпут 
годишње Скупштини града подноси извештај о раду, 
учествује у раду Управног одбора, без права гласа и 
даје мишљења и предлоге у вези пословања ТОУ, 
права радника, остварења прихода, расподеле доби-
ти и друго, дужан је да Управни одбор упозори на 
незаконите и нецелисходне одлуке, обавља и дру-
ге послове у складу са Законом, оснивачким актом 
и статутом.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најманује 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно искуство од 
четири године, од чега најмање две године на руково-
дећим пословима; активно знање страног језика који 
је обухваћен наставним планом и програмом минис-

тарства надлежног за послове просвете; да није руко-
водио предузећем против кога је покренут стечајни 
поступак; да није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за вршење ове функције.

ОСТАЛО: кандидат прилаже пријаву која садржи име 
и презиме кандидата, адресу становања,контакт теле-
фон, податке о образовању, податке о радном искуству 
са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио, податке о стручном усавршавању, податке о 
посебним облицима знања и својеручни потпис канди-
дата. Уз пријаву се прилажу следећи докази: диплома 
о стеченом високом образовању; потврда од посло-
давца о стеченом радном искуству или копија радне 
књижице; доказ о знању страног језика ( фотокопију 
индекса, сертификата или другог документа из кога 
се недвосмислено може доказати знање страног јези-
ка); Оверена лична изјава кандидата под кривичном и 
материјалном одговаорношћу да није руководио пре-
дузећем против кога је покренут стечајни поступак; 
Потврда да није осуђиван ( из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се под-
носе у затвореној коверти, на адресу: Туристичка орга-
низација Ужица, 31000 Ужице, са назнаком „Пријава за 
конкурс за директора ТОУ“. Непотпуне, неразумљиве и 
неблаговремене пријаве, Управни одбор неће размат-
рати. Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од 
дана завршетка конкурса, изврши избор кандидата и 
предлог за избор директора достави Скупштини града. 
Директора Туристичке организације Ужице, на пред-
лог Управног одбора, именује Скупштина града Ужица. 
Контакт телефон је: 031/513-485.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У МИОНИЦИ
14242 Мионица, Војводе Мишића 28

тел. 014/3421-225

Референт за финансијско 
пословање

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, природног, 
друштвеног или техничког смера, са најмање две 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару и положен државни стручни испит. Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су, са назнаком “За јавни конкурс”. Кандидати морају 
испуњавати опште услове предвиђене чланом 45 став 
1 Закона о државним службеницима. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству уз коју треба назначити радно место за које 
се конкурише, оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
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, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
или други акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство), сертификат за рад на рачунару и 
потврда да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Изборни поступак спровешће 
се увидом у податке из пријаве и документацију при-
ложену уз пријаву, а по потреби ће бити обављен и 
усмени разговор са кандидатима. Пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, 
неразумљиве и недопуштене пријаве биће одбачене. 
Овај оглас објављује се и на интернет презетанцији 
Службе за управљање кадровима, на огласној и интер-
нет страници суда, интернет презентацији и публика-
цији “Послови”. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Додатне информације могу 
се добити на телефон: 014/3421-225, а особа задуже-
на за давање информација је Драгица Добривојевић, 
судијски помоћник.

                       Трговина и услуге

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“ 
ДОО ДРМАНОВИЋИ, НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош
тел. 065/609-4666, 033/64-085

e-mail: sloznabracazoraninele@gmaim.com

Директор - менаџер хотела
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа, VI или VII 
степен стручне спреме, познавање страног језика, 
радно искуство. Плата по договору.

АД “СЕНТА-ПРОМЕТ” ТП СЕНТА
24400 Сента, Поштанска 13

тел. 064/6471-767

Продавац
за рад у Мокрину (општина Кикинда)

5 извршилаца

Опис посла: обавља послове директног услуживања 
купаца и продаје робе, помоћ купцима при доно-
шењу одлуке или проналажењу производа, рад на 
фискалној каси и благајнички послови, пријем робе 
од добављача и њено складиштење и излагање и 
паковање робе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; пожељно радно 
искуство у малопродаји; познавање рада на рачунару 
- основни ниво; познавање оба језика средине (срп-
ски и мађарски језик) - конверзацијски ниво; развије-
не вештине продаје и оријентисаност ка купцима.

Позивамо све заинтересоване који желе да напредују 
и да се развијају заједно са нама да се пријаве преко 
сајта www.spmarketi.com рубрика ПОСАО или да своју 
радну биографију CV доставе у најближи СП маркет. 
Конкурс је отворен до 26.03.2018. Биће контактирани 
само кандидати који уђу у ужи избор. Свим кандида-
тима се унапред захваљујемо на интересовању за рад 
у нашој компанији и на указаном поверењу.

Шта нудимо: бесплатну професионалну обуку (без 
комерцијалног карактера), сигурно радно место у 
перспективној компанији, радну атмосферу у којој се 
вреднује посвећеност послу, награђивање по оства-
реном учинку, могућност напредовања.

„ИНВЕЈ“ АД
Београд - Земун, Александра Дубчека 14

Спремачица
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; радно 
искуство пожељно, није пресудно. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да кан-
дидати пошаљу своје пријаве на имејл: hr@invej.rs, 
а могу и да се јаве на телефонe 011/377-8240, 011/ 
377-8160, особа за контакт Маријана Васојевић.

„ALKALOID“ DOO
Београд - Палилула, Праховска 3

Оператер паковања
на одређено време

12 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
или хемијски техничар; радно искуство пожељно, није 
пресудно. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је 
да кандидати пошаљу своје пријаве и радне биогра-
фије на имејл: mkuzmanovic@alkaloid.co.rs.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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Посао се не чека, 
посао се тражи

„ПИАТАКИА“ ДОО
11080 Београд - Земун, Новоградска 10

e-mail: tavernapiatakia@gmail.com

Конобар
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, 12 месеци рад-
ног искуства на траженим пословима, знање енглес-
ког језика (средњи ниво).

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, 12 месеци рад-
ног искуства на траженим пословима.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати путем 
имејла: tavrenapiatakia@gmail.com или се пријавити 
путем телефона: 065/8696-996, у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса.

AS CORPORATION DOO
11300 Смедерево, Карађорђева 12

ТЦ Данубиус, локал 26
тел. 026/672-990

e-mail: posao@ascorp.rs

Продавац рачунарске технике
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

Продавац рачунарске технике
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује III или IV сте-
пен стручне спреме, економске, трговачке, електро-
техничке, машинске или информатичке струке; неоп-
ходно је познавање рада на рачунару (Windows, Word, 
Excel, Интернет); пожељно је познавање енглеског 
језика. Предвиђен је пробни рад до месец дана. Рад 
се обавља у сменама.

Сервисер рачунара
УСЛОВИ: Кандидат треба треба да поседује најмање 
III степен стручне спреме, без обзира на занимање; 
неопходно је познавање рада на рачунару; пожељно 
је познавање енглеског језика. Предвиђен је пробни 
рад до месец дана.
ОСТАЛО: Кандидати треба да пошаљу своје биогра-
фије са пропратним писмом на напред наведену имејл 
адресу, а за додатне информације могу контактирати 
послодавца на бројеве телефона: 026/672-990 или 
026/644-160. Рок за пријаву на оглас је 15.03.2018. 
године.

AS CORPORATION DOO
11300 Смедерево, Карађорђева 12

ТЦ Данубиус, локал 26
тел. 026/672-990

e-mail: posao@ascorp.rs

Административни радник
на одређено време до 12 месеци

Административни радник
Опис посла: ажурирање документације, евиденти-
рање улазне и излазне кореспонденције, попуња-
вање и архивирање докумената.
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује минимум IV сте-
пен стручне спреме, без обзира на занимање; неоп-
ходно је познавање рада на рачунару (Windows, Excel, 
Word, Интернет); пожељно је познавање енглеског 
језика. Предвиђен је пробни рад у трајању до месец 
дана. Рад се обавља у сменама. 

Књиговођа
на одређено време до 12 месеци

Опис посла: вођење књига у складу са прописима, 
обрада података, самостална организација посло-
вања, припрема разних извештаја.

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује минимум IV сте-
пен стручне спреме, без обзира на занимање; неоп-
ходно је познавање рада на рачунару (Windows, Excel, 
Word, Интернет); пожељно је познавање енглеског 
језика; неопходно је најмање три године радног иску-
ства на пословима књиговође. Предвиђен је пробни 
рад у трајању до месец дана. Рад се обавља у сме-
нама.

ОСТАЛО: Кандидати своје радне биографије са 
пропратним писмом могу доставити на горенаве-
дену имејл адресу, а за додатне информације могу 
контактирати послодавца телефоном, на бројеве: 
026/672-990 или 026/644-160. Рок за пријављивање 
на оглас је 15.03.2018. године.

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО 
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: jovan.salatic@autokucaalfa.com
тел. 024/554-549, 064/213-20-00

Магационер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, 6 месеци искуства на пословима распозна-
вања резервних делова за путничка и теретна вози-
ла. Слање биографија на имејл. Оглас је отворен до 
01.04.2018. године.

ПР „ПИКАНТ МАРКЕТ“
11000 Београд, Максима Горког 6

тел. 063/449-539

Продавац на деликатесу
на одређено време

2 извршиоца

Продавац у маркету
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кан-
дидати треба да пошаљу CV на e-mail: pikantmarket@
gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. 
Рок за пријављивање: 07.04.2018. године.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ВОЈНА ПОШТА 1423 СОМБОР
25000 Сомбор, Централа бб
тел. 025/438-899 лок. 58-167

Мушки фризер - берберин
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фризер за муш-
карце. Рад у сменама; ноћни рад. Психолошко тес-
тирање кандидата. Рок за пријаву на конкурс је до 
16.03.2018. године.

„АГЕНТ ФИДЕЛИТАС“ ДОО
Сомбор, Војвођанска 21

e-mail: radmila.spanovic@gmail.com
тел. 025/43-63-66

Кредитно саветовање
место рада: Сомбор, Суботица, Нови 

Сад, Београд
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, област економије; 
радно искуство небитно. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведену имејл-адресу или да кон-
тактирају послодавца путем телефона, лице за кон-
такт Радмила Шпановић.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 021/48-91-621

e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац
за рад у Новом Саду, на одређено 

време 12 месеци
6 извршилаца

Продавац
за рад у Београду, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови продавца у малопродаји школс-
ког и канцеларијског материјала и путне галантерије.
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком зани-
мању; пожељно искуство на истим, или сличним 
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве могу 
да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон посло-
давца, лице за контакт Дуња Лазић.

„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. Обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити 
послодавцу путем и-мејла или телефоном. Лице за 
контакт Жељко Баришић.

ЕЛС ДОО
11000 Београд

Булевар деспота Стефана 115
тел. 011/3290-929, лок.108

Координатор службе физичко-
техничког обезбеђења

4 извршиоца
УСЛОВИ: факултети друштвених наука, факултет без-
бедности, правни факултет, полицијска академија; 
возачка дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Exploler, Outlook).

Референт
у Финансијској служби

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани економиста; возачка дозвола 
Б категорије, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Exploler, Outlook).

Референт
у Правној кадровској служби

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани правник или неразврстана 
кадровска занимања VII/1 степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Exploler, Outlook).

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу слати поштом или 
на e-mail: mlazic@elssec.rs. Рок трајања огласа: до 
31.03.2018. године.

 Трговина и услуге
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„МАРИЈАНА АУТО“ ДОО
18000 Ниш, Насеље Милка Протић бб

e-mail: marijanaauto@hotmail.com

Контролор на линији техничког 
прегледа

2 извршиоца
УСЛОВИ: техничар моторних возила, саобраћајни тех-
ничар, механичар, знање рада на рачунару, возачка 
дозвола Б категорије, радно искуство најмање годину 
дана. Телефон за контакт: 061/1166-552.

“ДУНАВ МЈ” КЊИГОВОДСТВЕНА 
АГЕНЦИЈА

21410 Футог, Војводе Бојовића 72
e-mail: agencijadunav@yahoo.com

Шеф службе рачуноводства - 
руководилац

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста или 
дипломирани економиста за општу економију, бан-
карство и финансије; VI/2 степен економиста или 
струковни економиста; VI/1 степен - економиста за 
финансије, рачуноводство и банкарство; основна 
информатичка обука; пожељно знање енглеског јези-
ка; минимум 5 година радног искуства на пословима 
израде завршних рачуна и организовања рада запос-
лених. Јављање кандидата на горенаведени мејл. 

МАРКО ВРАЧАР “МАРКО 021”
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 60

тел. 062/8718-053

Трговац
на одређено време 3 месеца

СЗТР ЗА ИЗРАДУ ПЕЦИВА И
КОЛАЧА „ПУПУШКА“

21000 Нови Сад, Милеве Марић 42
тел. 063/7292-099

Продавац у пекари
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен струч-
не спреме; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 04.04.2018.

СТР ДИСКОНТ ПИЋА “ФАРАОН ПС”
СЛОБОДАН ПРОШИЋ ПР

21131 Петроварадин, Карловачки пут 1
тел. 065/6433-324

Продавац
на одређено време 24 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пожељ-
но радно искуство у продаји. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона, од 8 до 16 
часова. Рок за пријаву до 31.03.2018.

“BIG-TRADE” DOO
21000 Нови Сад, Јосифа Панчића 3

тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

Физички радник
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, јавни позив по про-
граму за стицање практичних знања.

Месар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; јавни 
позив по програму за стицање практичних знања.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон и имејл. Рок за пријаву до 16.03.2018.

СУР „ШЕШИР“
21000 Нови Сад, Арсе Теодоровића 22

тел. 063/5641-910

Кувар или помоћни кувар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стру-
чне спреме. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама, обез-
беђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 01.04.2018.

МИЛИЦА ГЛИГОРИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ

УСЛУГЕ БИЛАНС СМК
21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 16

тел. 069/2188-518

Књиговођа
на одређено време 12 месеци - 

приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста за 
општу економију, банкарство и финансије или дипло-
мирани економиста; VI/2 степен, економиста; VI/1 
степен, економиста за финансије, рачуноводство и 
банкарство; IV степен, економски техничар, књиго-
вођа, административни техничар; основна информа-
тичка обука. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон. Рок за пријаву до 30.04.2018.

ГАТ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад

Булевар ослобођења 30а
тел. 021/2100-778

Електроинжењер - инжењер 
продаје

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер елек-
тротехнике за енергетику или VI/1 степен - инжењер 
електротехнике за енергетику; возачка дозвола Б 
категорије; сертификат МОS - Microsoft Office Specialist. 
Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 16.03.2018.

„КО ДАРФУР 2018” БЕОГРАД
25000 Сомбор, Сомборски пут 9, Купусина

тел. 062/380-506
e-mail: koinvest.22@gmail.com

Шивач за израђивање обуће
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, текстилно-ко-
жарска струка; најмање 6 месеци искуства на посло-
вима шивача делова обуће. Пријаве слати на имејл 
адресу или се јавити на наведени телефон. Рок за 
пријаву је до 31.03.2018. године.

ХАИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
24000 Суботица, 27. марта 3/ф

e-mail: hai.inzenjering@gmail.com
тел. 064/36-01-303

Монтер цевних инсталација
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком 
занимању, предност монтер централног грејања или 
водовода и канализације, 12 месеци искуства на траже-
ним пословима. Теренски рад, обезбеђен превоз. Слање 
биографија на имејл, ближе информације на контакт 
телефон. Оглас је отворен до 06.04.2018. године.

„СВЕЋА ПЛУС“ ДОО
11070 Нови Београд, Народних хероја 14/2

тел. 065/3620-927
e-mail: svecadoo@gmail.com

Продавац у цвећари на гробљу
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
смер, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
путем телефона, на број: 065/3620-926.

ШИПАД КОМЕРЦ НАМЕШТАЈ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Михајла 

Пупина 117
тел. 063/265-203

e-mail: sipadfinans@gmail.com

Продавац намештаја
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
путем телефона, на број: 063/265-203.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
“LOLY WAY” 

11000 Београд, Генерала Штефаника 10
тел. 063/396-220

Мушко-женски фризер
на одређено време

2 извршиоца 
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - фризер; 
пожељно радно искуство. 

Козметичар
на одређено време 

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - козметичар; 
знање маникира, педикира, депилације; пожељно 
радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фон: 011/7700-4320 или 064/9442-919. Конкурс остаје 
отворен до попуне раног места.

MISS CLEAN
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДЕ

21000 Нови Сад, Сомборска 139
тел. 064/1474-049

Хигијеничар 
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Теренски рад; рад 
ван просторија послодавца; спремање улаза зграда. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 06.04.2018.

 Трговина и услуге
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ТЕХНО-СЕРВИС СЗР
21235 Темерин, Новосадска 27

e-mail: tirmasunet.rs

Бравар-варилац
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: III степен бравар-варилац; пожељно радно 
искуство минимум 3 године. Пријаве слати на горена-
веденуадресу или имејл.

„ДАМИ БАУ“ ДОО
21000 Нови Сад, Иве Андрића 15

тел. 062/529-888

Тесар 
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен тесар, 5 година радног искуства. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за пријаву до 07.04.2018.

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
MANPOWER GROUP DOO

ЗА ПОСЛОДАВЦА
FRESENIUS MEDICAL CARE VRŠAC

Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 115 В

тел. 062/407-049
e-mail: ivana.davidovic@manpowergroup.rs

Оператер у производњи,
за рад у Вршцу

на привременим и повременим 
пословима 

120 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Пријаве 
слати мејлом: ivana.davidovic@manpowergroup.rs. Кон-
такт телефон 062/407-049. Рок за пријаву: 07.04.2018. 
године.

               Медицина

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
28.02.2018. године, исправља се у делу 
ОСТАЛО, тако што уместо: Докази о испуње-
ности услова за заснивање радног односа 
подносе се у овереним копијама, треба да 
стоји: Докази о испуњености услова услова 
за заснивање радног односа подносе се у 
неовереним копијама.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-612

1) Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства
Опис посла: врши пријем болесника, узима податке 
од болесника и кратку анамнезу; води документацију 
болесника о потреби лечења и контроли; асистира 
доктору при рендген снимању; води и одговорна је 
за амбулантну, картотеку и БСЖ; израђује потреб-
не извештаје и фактуре и доставља их у одређеном 
року; обавља и друге послове из своје струке по нало-
гу шефа и директора ДЗ.

2) Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запослене са привремене 
спречености за рад

Опис посла: прима телефонске позиве за кућне 
посете, за превоз пацијента од стана до здравстве-
не установе као и од здравствене установе до места 
стана; позиве по приоритету хитности уз консулта-
цију лекара дистрибуира ради реализације или еки-
пи на терену или возачима за транспорт; попуњава 
радне налоге за возаче и прави дневни распоред 
ради њиховог извршења; у сталној је комуникацији 
са свим запосленима у то време путем фиксних теле-
фона, мобилне мреже, радио-станице, интерфона, 
интерног разгласа; обавештава МУП о догађајима као 
што су саобраћајни удес, повреде на раду и слично; 
обавља административне послове, врши уписивање у 
протоколе (редован протокол, за кућне посете и сл); 
обавља послове електронског фактурисања за све 
пацијенте из хитне службе, води дневне извештаје 
као и дневни утрошак лекова за пацијенте; припрема 
превијалиште за интервенције, ради стерилизацију 
инструмената и газе и стара се да истих увек буде у 
довољној количини и у исправном стању; пакује газу 
у стерилне кесе за централну стерилизацију ради 
коришћења на терену; врши дезинфекцију свих рад-
них површина пре и после интервенције; асистира 
лекару током збрињавња пацијената са мањим или 
већим повредама (обрада и превијање рана, обрада 
опекотине, ушивање и скидање конаца и сл.); при-
према лекарску ординацију, контролише рад ЕКГ апа-
рата и апарата за контролу шећера у крви; проверава 
исправност рока важности лекова који се користе у 
служби, спроводи ампулирану терапију по налогу 
лекара; асистира у спровођењу високоспецијализо-
ваних услуга као што су: интиубација, вентилација, 
дефибрилација, реанимација; спрема торбе за кућне 
посете; на терену обавља све послове терапије по 
налогу лекара са или без асистенције лекара; учест-
вује у периодичним едукацијама у оквиру своје смене 
и у оквиру службе на редовним месечним састанци-
ма; обавља и друге послове по налогу главне сестре 
службе, начелника службе и директора ДЗ.

3) Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка 

запослене са привремене 
спречености за рад

Опис посла: прима и узима материјал (узорке) од 
пацијената у болничким и ванболничким условима; 
ради биохемијске, хематолошке и друге анализе; 
обавља бактериолошке и цитолошке анализе; регис-
трује материјал (узорке) у протокол, заводи резултате 
анализа и записује их у формуларе; обавља и друге 
послове у оквиру своје струке и захтева свог радног 
места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве за заснивање радног односа: за радна места 1 и 
2: завршена медицинска школа и положен стручни 
испит; за радно место 3: завршена медицинска шко-
ла, смер лабораторијски техничар и положен стручни 
испит. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију 
дипломе о завршеној школи, оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад 
или решење о упису у Комору медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије (оверена копија), 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија), уверење суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, односно да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (оригинал или оверена копија). 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Помоћник ложача
на одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом и оверену фото-
копију сведочанста о завршеној основној школи. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену доку-
ментацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком “Пријава на оглас за помоћни-
ка ложача “ или лично у просторијама болнице.

Водоинсталатер
на одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: III степен стручне спреме, водоинсталатер; нај-
мање једна година радног искуства на пословима 
водоинсталатера. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи (средња стручна спрема, водоинсталатер); 
потврду о стеченом радном искуству у трајању од 
најмање једне године на пословима водоинстала-
тера. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама путем поште на горенаведену 
адресу, са напоменом “Пријава на оглас за водоин-
сталатера “ или лично у просторијама болнице.

„ЈЕЛА ДОМ“
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011-7423-663

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, уз 
могућност продужавања уговора 
на одређено и могућност сталног 

радног односа

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
образовни профил: медицинска сестра - техничар; 
положен државни стручни испит. За кандидате из 
унутрашњости обезбеђен је смештај.

Неговатељ/ица
на одређено време од 3 месеца, уз 
могућност продужавања уговора 
на одређено и могућност сталног 

радног односа

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, пожељ-
но средња стручна спрема, III/IV степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: Рок трајања конкурса 30 дана. Кандидати се 
могу пријавити на конкурс путем телефона: 011-7423-
663, Милица Биоленчек.

 Трговина и услуге / Медицина

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

“БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Медицинска сестра - техничар
за потребе медицинског сектора

Опис послова: на основу терапијског листа самостал-
но врши апликацију разних физикалних агенаса кроз 
електро, термо и фототерапијске процедуре, као и 
мануелну и хидромасажу. Дужан је да предузме све 
потребне мере обезбеђења пацијената од евентуал-
них оштећења. Води евиденцију о временском рас-
пореду терапија, даје потребна упутства пацијенти-
ма. Води евиденцију извршених услуга и спроводи 
исте. Врши припрему апарата и агенаса за аплика-
цију и код евентуалног квара обавештава одговор-
ну сестру на терапијама. Врши послове медицинске 
сестре у специјалистичкој односно амбуланти. Води 
здравствену документацију у вези пријема и отпуста 
пацијената на стационарно и амбулантно лечење. 
Припрема потребан завојни материјал за интервен-
ције. Дели медикаментозну терапију на основу нало-
га лекара или по упутству из терапијског картона. 
Помаже лекару при интервенцијама. За средства са 
којима ради и рукује лично је одговоран. Учествује 
у перманентном одржавању здравствене зашти-
те пацијената - сменски рад, дежурство. Спроводи 
здравствену негу на одељењима. Учествује у при-
мању здравствене документације ради резервације 
и смештаја пацијената на стационар и амбулантно 
лечење. Учествује у резервацији смештаја на ста-
ционару. Врши заказивање временског распореда за 
лекаре за пријем, контролу и отпуст пацијената, као 
и за специјалистичке прегледе (интерниста, деxа). 
За свој рад и поверена средства одговара главној 
медицинској сестри рехабилитације.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског 
смера, медицински техничар; положен струч-
ни испит. Уз наведене доказе у погледу стручне 
спреме кандидат доставља и: пријаву на оглас, 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте, доказ о вакцинисаном 
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцина-
ма - ДЗ према месту пребивалишта или боравишта 
у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат 
не доказује свој статус вакцинације, сматраће се да 
није примио законом и подзаконским актима про-
писане вакцине. 

ОСТАЛО: Пријаву са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове медицинске 
сестре - техничара”. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека 
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, 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 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 посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе ортопедије и 
трауматологије Опште болнице 
Ваљево, 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 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Виша медицинска сестра
за рад на Oдељењу за неурологију, 

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: виша стручна спрема - општи смер; поло-
жен стручни испит. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степе-
ну стручне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору. Ако кандидат поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, писарници ОБ „Свети Лука” или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава 
на оглас“, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има имејл адресу, потреб-
но 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 2

тел. 022/310-174

Стоматолошка сестра
у Служби стоматолошке здравствене 
заштите, Одељење за превентивну 

и дечију стоматологију, на одређено 
време од 3 месеца, због повећаног 

обима посла
Опис послова: врши пријем и тријажу пацијената, 
асистира стоматологу при извођењу стоматолошких 
интервенција, споводи здравствено-васпитни рад у 
области стоматологије, у складу са налогом стомато-
лога користи потребне медицинске апарате и стара се 
о исправности истих, врши стерилизацију инструме-
ната, води медицинску евиденцију и документацију, 
саставља периодичне статистичке извештаје, врши 

наплату партиципације и наплату здравствених услу-
га које се не пружају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, обавља и друге послове у 
домену своје стручне спреме по налогу непосредног 
руководиоца, односно директора.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковна (виша 
медицинска) школа стоматолошког смера и положен 
стручни испит или IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа (стоматолошког смера) и положен 
стручни испит; лиценца за рад; здравствена способ-
ност за рад на радним местим са повећаним ризи-
ком према Акту о процени ризика; познавање рада 
на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе: овере-
ну фотокопију завршене више медицинске школе 
или средње медицинске школе, смер стоматологија; 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству након положеног 
стручног испита на пословима пружања здравствене 
заштите (уколико има радно искуство); кратку биогра-
фију; оверену фотокопију лиценце (уколико поседује 
радно искуство). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
на адресу: Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај”, 
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра - 
техничар

за потребе Службе за педијатрију 
Опште болнице Ваљево, 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 сте-
ченом образовању одговарајућег профила, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, извод 
из МК венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

17520 Бујановац
Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Лекар специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Лиценца за рад се не захтева за кандида-
те који први пут заснивају радни однос. Уз пријаву 
кандидати су обавезни да доставе: CV - кратку 
биографију са назначеном адресом становања и 
контакт телефон, оверену копију дипломе о завр-
шеном факултету - школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
за рад, извод из матичне књиге рођених - фотоко-
пија. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком “За оглас”, на 
адресу: Специјална болница за рехабилитацију 
Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради 

Медицина
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пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Кандидати ће бити обавеште-
ни о избору у року који неће бити дужи од 30 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен 24.01.2018. године у публика-
цији „Послови“ поништава се за радно место: 
медицинска сестра - техничар за потребе Одсе-
ка за кожно-венеричне болести Опште болни-
це Ваљево, на одређено време до шест месеци 
ради обезбеђења услова у погледу кадра за 
обављање здравствене делатности. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
АНА ПЕТРОВИЋ ПР

11050 Београд - Звездара, Пећска 9
тел. 060/610-6151

Дијететичар - нутрициониста
на одређено време, уз пробни рад

од месец дана
3 извршиоца

Опис посла: израда индивидуалних јеловника, рад са 
пацијентима у саветовалишту и стална комуникација 
путем мејла. 

УСЛОВИ: минимум завршен VI/1 степен стручне спре-
ме, у занимању виши дијететичар - нутрициониста или 
струковни нутрициониста дијететичар или специјали-
ста струковни нутрициониста дијететичар; знање рада 
у MS Office пакету; познавање енглеског језика; рад-
но искуство небитно. Кандидати достављају CV путем 
мејла: jellena0904@gmail.com. Рок трајања конкурса: 
30 дана.

ДОМ ЗРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште

Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних законом мора да испуњава и следеће усло-
ве: VII степен стручне спреме, доктор медицине, 
доктор стоматологије, специјализација из гране 
медицине или стоматологије која је из делатности 
Дома здравља; или завршен економски или прав-
ни факултет са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента; најмање пет година 
радног стажа у области здравствене заштите. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећа доку-
мента; фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, извод матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), потврду о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента (достављају кандидати 
са завршеним правним или економским факулте-
том), потврду о радом стажу из области здравстве-
не заштите и кратку биографију. Докази о испуња-
вању услова конкурса морају бити у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за подошење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији Нациналне службе за запошљавање “Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом слати 
на горенаведену адресу, са назнаком “За избор 
директора”. Додатне информације могу се добити 
на телефон 017/452-210.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1

тел. 017/421-310

Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог, до 
његовог повратка

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, лаборато-
ријски техничар, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад, најмање 6 месеци радног искуства 
у области јавног здравља. Кандидати су дужни да 
поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и контакт адресом доставе и: очи-
тане податке са личне карте, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), уверење надлежног основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или 
решење о продужењу лиценце и оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, доказ о рад-
ном искуству.

Виши санитарни техничар
на одређено време од једне године 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - одсек 
санитарни, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад. Кандидати су дужни да поред прија-
ве на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и контакт адресом доставе и: очитане податке 
са личне карте, оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење 
надлежног основног и вишег суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), уверење Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
лиценце надлежне коморе или решење о продужењу 
лиценце и оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Оглас је објављен и на интернет страници Министар-
ства здравља. Пријаве на оглас доставити у затворе-
ној коверти, Правној служби Завода за јавно здравље 
Врање или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком “Пријава на оглас”. Кандидати који не буду 
изабрани биће обавештени у складу са законом. При-
ложена конкурсна документација кандидатима који 
нису изабрани биће враћена заједно са обавештењем 
о избору кандидата. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на одређено време пре закљу-
чења уговора о раду биће дужан да достави лекарско 
уверење о општој здравственој способности. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
СУБОТИЦА

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

e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просто-
ријама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванин-
ституционалној заштити. У просторијама Геронтолош-
ког центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. 
Ванинституционална заштита обезбеђена је само у 
првој смени (пуно радно време од понедељка до петка, 

а суботом 4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује 
смештај за запослене. Установа обезбеђује аутобуску 
карту на име путних трошкова за градске и приградске 
месне заједнице унутар града Суботице. Трајање кон-
курса: до попуне. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, 

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

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ - 
ДЕДИЊЕ”

11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1

тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста 
опште хирургије

Доктор медицине специјалиста 
урологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински 
факултет - специјалистичи испит; 1 година радног 
искуства у струци; знање страног језика; рад на рачу-
нару (Mc Office пакет, Интернет). Кандидати подносе: 
оверену копију дипломе; оверену копију дипломе о 
специјалистичком испиту; решење о издавању лицен-
це или решење о упису у регистар надлежне коморе.

Доктор медицине 
супспецијалиста кардиологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; медицин-
ски факултет - специјалистичи испит; обученост за 
рад у ангиосали; 1 година радног искуства у стру-
ци; знање страног језика; рад на рачунару (Mc Office 
пакет, Интернет). Кандидати подносе: оверену копију 
дипломе; оверену копију дипломе о специјалистичком 
испиту; решење о издавању лиценце или решење о 
упису у регистар надлежне коморе; оверену копију 
дипломе о положеном субспецијалистичком испиту и 
доказ о обучености за рад у ангиосали.

Виша медицинска сестра - 
техничар, односно струковна 
медицинска сестра - техничар

2 извршиоца

Медицина
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицин-
ска школа односно висока струковна школа; стручни 
испит; рад на рачунару (Mc Office пакет, Интернет). 
Кандидати подносе: оверену копију дипломе о завр-
шеној вишој медицинској школи, односно високој 
струковној школи; оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту; решење о издавању лиценце; 
краћу биографију са пропратним писмом.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Кандидати подносе: оверену копију дипломе о завр-
шеној основној школи.

ОСТАЛО: Пријаву са наведеним доказима доставити 
на адресу: „Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, Хероја 
Милана Тепића 1 или лично Архиви установе, улица 
Јована Мариновића 4.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Медицинска сестра - техничар 
општег смера
КБЦ Звездара

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа смер општи, положен 
стручни испит за своје звање.

Гинеколошко-акушерска сестра
у Болници за гинекологију и 
акушерство, КБЦ Звездара

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа, смер гинеколошко аку-
шерски, положен стручни испит за своје звање.

Педијатријска сестра
у Болници за гинекологију и 
акушерство, КБЦ Звездара

УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, завр-
шена средња медицинска школа смер педијатријски, 
положен стручни испит за своје звање.

Виша медицинска сестра - 
техничар или висока струковна 

сестра
за Клинику за интерне болести и 

Клинику за хирургију, КБЦ Звездара
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен VI степен стручне спреме, завр-
шена виша медицинска школа одсека виших меди-
цинских сестара општи смер или висока здравствена 
школа струковно медицинске сестре, положен струч-
ни испит за своје звање.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фото-
копијама доказа о испуњавању захтеваних услова, 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, на горенаведену адресу, са 
назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће 
бити узете у разматрање. Кандидати ће ће бити оба-
вештени писаним путем.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ
ЛИЦА „МАРИНА“

11000 Београд - Звездара
Душка Радовића 15/Б

тел. 066/290-163

Медицинска сестра техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, обра-
зовни профил: медицинска сестра - техничар; лицен-
ца за медицинске сестре/техичаре.

Неговатељ/ица
на одређено време од 3 месеца 

(уговор о раду на одређено ће се 
продужавати)

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне 
спреме. 

ОСТАЛО: Рок трајања конкурса: 15 дана. Кандида-
ти могу да се пријаве путем телефона: 066/290-163, 
Славко Јовановић.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра техничар
за рад у Одсеку коронарна јединица 

у Служби за интерну медицину, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене на 
неплаћеном одсуству, до повратка 

запослене на рад или њеног 
престанка радног односа

2) Анестетичар
за рад у Одсеку анестезије у Служби 

за гинекологију и акушерство 
Службе за анестезиологију и 

реаниматологију, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству, 
до повратка запосленог на рад или 
његовог престанка радног односа

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег сме-
ра и положен стручни испит, IV степен, поседовање 
лиценце за рад. Кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована); фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме); oверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне коморе.

3) Правни заступник
за рад у у Одсеку за правне и 

опште послове Служби за правне, 
кадровске и опште послове, на 

одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен пра-
восудни испит - VII/1 степен. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену 
фотокопију уверења о положеном правосудном испи-
ту; фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 

пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Рок 
за подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
у огласима у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас 
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“ са нази-
вом и редним бројем радног места за које се конку-
рише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска 
сестра - техничар општег смера са положеним 
стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију возачке 
дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је канди-
дат активан возач; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да при-
ликом заснивања радног односа достави уверење 
о здравственој способности. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, са наз-
наком “Пријава на оглас број 2/2018”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“Др С. МИЛАНОВИЋ”

21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 12
тел. 064/1658-384

Стоматолог
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор стоматологије; пожељ-
но радно искуство. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 04.04.2018.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Одсека 

гастроентерологије Службе за 
унутрашње болести, 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 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)“.

Медицина

Национална служба
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 2114.03.2018. |  Број 768 |   

Виши радиолошки техничар
за потребе Службе за радиолошку 
дијагностику, на одређено време 

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

здравствене делатности
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа радиолошког смера; положен 
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваље-
во, 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 Службе 

пнеумофтизиологије, 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 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, 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 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

Фармацеутски техничар
за потребе Службе за фармацеутску 
здравствену делатност, на одређено 

време трајању до 6 месеци, ради 
обезбеђења услова у погледу 

кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа фармацеутског смера; положен струч-
ни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из МК венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-

су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваље-
во, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
АПОТЕКА „FILLY FARM“

Велика Плана, Милоша Великог бб
тел. 011/6555-525

e-mail: tanja.blanusa@fillyfarm.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време од 24 месеца, за 

рад у Вршцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут, положен стручни испит; радно искуство 6 
месеци у апотекама.

Фармацеутски техничар у сектору 
апотека

на одређено време 24 месеца, за рад 
у Вршцу

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски 
техничар, положен стручни испит, радно искуство 6 
месеци у апотекама.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање 05.04.2018. године. 
Пријаве слати на e-mail: tanja.blanusa@fillyfarm.rs. 
Контакт телефон: 011/6555-525.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Возач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спреме, возачка дозвола Б 
категорије. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса (неовере-
не фотокопије) предају се преко писарнице дома 
здравља (соба број 3), на трећем спрату у улици Буле-
вар маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на 
пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли ДЗ поред писарнице на 
трећем спрату у улици Булевар маршала Толбухина 
30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА 
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, уверење о 
положеном стручном испиту.

Медицинска сестра/техничар 
општег смера

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене 
фотокопије) предају се преко писарнице ДЗ (соба 
бр. 3) на трећем спрату, у Булевару маршала Толбу-
хина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе 
за које радно место подносе пријаву. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли ДЗ, поред писарнице на трећем 
спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Бео-
град. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Специјалиста офталмолог
на одређено време до две године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјали-
ста офталмологије, положен стручни испит. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се 
преко писарнице ДЗ (соба број 3), на трећем спрату, 
Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дуж-
ни да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли ДЗ, поред писар-
нице на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 
30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар Маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Специјалиста медицине рада
на неодређено време или одређено 

време до 2 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, специјали-
ста медицине рада, положен стручни испит. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се 
преко писарнице ДЗ (соба број 3) на трећем спрату, 
Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дуж-
ни да на пријави назначе за који конкурс подносе 
пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли ДЗ поред писар-
нице на трећем спрату, у Булевару маршала Толбу-
хина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 2667-755

Конкурс објављен 14.02.2018. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се у делу који 
се односи на радно место: спремачица, на 
неодређено време, уз пробни рад од 3 месеца. 
Остали део конкурса остаје непромењен.

Медицина
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, 9Сокобањска 17а

Спремачица
пробни рад 3 месеца 

УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство 6 месе-
ци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се под-
носе оверене фотокопије: дипломе о завршеној 
школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
радном искуству ( уговори о раду, волонтерски уго-
вори, потврда послодавца). Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на којима се прима, потврда да се против 
лица не води судски поступак као и потврду о нео-
суђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неуроло-
гију, Београд, Сокобањска 17а, Правна служба. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
поништава се за радна места: стручни сарад-
ник за безбедност и здравље на раду и један 
доктор специјалиста интерне медицине на 
неодређено време.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд, Гроцка

Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста 
неуропсихијатрије

у Консултативно-специјалистичкој 
служби 

Доктор специјалиста радиолошке 
дијагностике

у Служби за радиолошку 
дијагностику 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: за радно место 
доктора медицине спец. неуропсихијатрије, кандидат 
треба да има завршен медицински факултет (звање 
доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме), 
положен специјалистички испит из неуропсихијатрије 
(звање доктор медицине специјалиста неуропси-
хијатрије VII/2 степен стручне спреме), положен 
стручни испит, лиценцу за рад, познавање рада на 
рачунару. За радно место доктора спец. радиолошке 
дијагностике, кандидат треба да има завршен Меди-
цински факултет (звање доктор медицине - VII/2 сте-
пен стручне спреме), положен специјалистички испит 
из радиологије (звање доктор медицине специјалиста 
радиолошке дијагностике VII/2 степен стручне спре-
ме), положен стручни испит, лиценцу за рад, позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати приликом прија-
ве на конкурс подносе следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекар-
ске коморе, фотокопију личне карте, кратку био-
графију са навођењем степена познавања рада на 

рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном 
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Гроц-
ка, Српско-грчког пријатељства 17 или непосредно 
у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе 
ДЗ. Пријаве поднете мимо означеног рока и без пот-
пуне документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносилаца молби 
на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста 
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на 
расписани конкурс биће објављена на огласној таб-
ли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити у Прав-
но-кадровској служби ДЗ Гроцка.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 110

Доктор медицине
у Служби за интерну медицину са 
дерматовенерологијом, Одељењу 

за кардиологију - Одсеку за 
кардиоваскуларне болести 

Доктор медицине
у Служби за интерну медицину са 

дерматовенерологијом, Одељењу за 
дерматовенерологију 
Доктор медицине

у Служби за физикалну медицину и 
рехабилитацију 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати следеће посебне усло-
ве: да имају завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит. 

Виша медицинска сестра - 
техничар (општег смера)

у Служби за интерну мдицину са 
дерматовенерологијом, Одсеку 

за инвазивну кардиолошку 
дијагностику 
2 извршиоца

Виша медицинска сестра - 
техничар (општи смер)

у Служби за ортопедију, Одсеку 
за рад у операционом блоку и 

интензивној нези 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и следеће посебне 
услове: да имају завршену високу или вишу медицин-
ску школу општег смера и положен стручни испит. 

Медицинска сестра - техничар 
(општи смер)

у Служби за интерну медицину са 
дерматовенерологијом, Одељењу 

за кардиологију - Одсеку за 
кардиоваскуларне болести 

Медицинска сестра - техничар 
(општи смер)

у Служби за интерну медицину са 
дерматовенерологијом, одељењу за 
кардиологију - одсеку за инвазивну 

кардиолошку дијагностику 
Медицинска сестра - техничар 

(општи смер)
у Служби за ургентну медицину 

2 извршиоца
Медицинска сестра - техничар 

(општи смер)
у Служби за офтамологију 

Медицинска сестра-техничар 
(општи смер)

у Служби за општу хирургију 
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар 
(општи смер)

у Служби за гинекологију и 
акушерство 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати следеће посебне усло-
ве: да имају завршену средњу медицинску школу 
општег смера и положен стручни испит. 

Гинеколошко-акушерска сестра
у Служби за гинекологију и 

акушерсто 

Гинеколошко-акушерска сестра
у Служби за гинекологију 
и акушерство, Одељењу за 

неонатологију 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и следеће посебне 
услове: да имају завршену средњу медицинску шко-
лу гинеколошко-акушерског смера и положен стручни 
испит. 

Помоћни радник
у Служби за техничке и друге 

послове 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати морају испуњавати и следеће посебне 
услове: да имају завршену осмогодишњу школу. 

Спремачица
у Служби за техничке и друге 

послове 
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидати морају испуњавати и следеће посеб-
не услове: да имају завршену осмогодишњу школу. 
Напомена: заснивање радног односа за сва радна 
места је на неодређено време, са пуним радним вре-
меном.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за пријем 
у радни однос кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт 
телефоном, е-маил адесом и адресом становања, 
поптисану од стран кандидата; оверену фотокопију 
дипломе/уверења о завршеној школи; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту - за 
докторе медицине, више медицинске сестре-техни-
чаре, медицинске сестре-техничаре и гинеколош-
ко-акушерске сестре; уверење Националне службе за 
запошљавање да је кандидат незапослено лице и о 
дужини чекања на посао (за незапослена лица) или 
потврду послодавца да је кандидат у радном односу 
и то на одређено или неодређено време (за лица у 
радном односу). Рок за подношење пријава на оглас 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва достављају се поштом на адресу: Општа болница 
Лесковац, Светозара Марковића 110 или се непо-
средно предају у Одељењу за правне послове Опште 
болнице Лесковац (сутерен болнице), са назнаком 
“За оглас за пријем у радни однос”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за акутне плућне 

болести Службе за плућне болести 
Стационара Клинике за педијатрију, 

на одређено време, до повратка 
запослених са боловања, пробни рад 

у трајању до 3 месеца 
2 извршиоца

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о 
пријему, 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 непо-
средног руководиоца; учествује у сменском раду; за 
свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, глав-
ној сестри клинике и института.

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседује 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: диплому о завршеној 
средњој медицинској школи; уверење о положеном 
стручном испиту; дозволу за рад-Лиценцу 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 послодавца); 
кратку биографију (Curriculum Vitae-CV), са адресом, кон-
такт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакци-
налног картона и санитарну књижицу. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљености, дужина трајања школовања...). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или 
поштом на горе наведену адресу Института са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре-тех-
ничара на пулмологији”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-283

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 
дана 28.02.2018. године поништава се у у целос-
ти за радно место: возач моторног возила и 
санитетског возила, остали део конкурса се не 
мења.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 
привремено одсутних радника

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци 
или решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара. Као доказ о испуњености ових 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад у струци или оверену фотоко-
пију решења о упису у именик коморе. Пријаве канди-
дата које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подно-
шење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа, у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разма-
тране. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем поште на 
адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену „Пријава на оглас за сестру“ или лично у просто-
ријама болнице.
                           

                Пољопривреда

ДОО “АГРО МИЛ”
37214 Појате

Радник на фарми
за рад на живинарској фарми у 
Великом Поповићу, на одређено 

време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен, лице без занимања; није неопход-
но радно искуство у занимању.

Бравар - одржавање
за рад на живинарској фарми у 
Великом Поповићу, на одређено 

време
УСЛОВИ: III степен, бравар, пожељно радно искуство 
у занимању.

Котлар
за рад на живинарској фарми у 
Великом Поповићу, на одређено 

време
УСЛОВИ: I степен, лице без занимања; пожељно рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 064/851-96-12.

     Индустрија и грађевинарство

ЕКО УНИЈА СН ДОО
Београд - Вождовац, Кумодрашка 42

Радник на сечењу метала - секач
на одређено време од 12 месеци, 

место рада: Земун, Батајница
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, техничко усмерење или IV степен 
машинско усмерење, знање рада на бренеру, минимум 
12 месеци искуства у раду на бренеру. Кандидати могу 
да се пријаве у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на број телефона: 063/474-702.

ХЕМПО ДОО
Стара Пазова, Нова Пазова

Вука Караџића 4
Место рада: Земун, Батајнички друм 23

e-mail: hempodoo@gmail.com

Радник у производњи за 
пластификацију метала

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: машинска струка, обрада метала. Заинтере-
совани кандидати могу се пријавити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на бројеве телефона 
069/774-531 и 063/203-799.

ЕНЕРГОТОК ДОО
11090 Београд

Димитрија Котуровића 54
тел./факс: 011/3907-508, 3908-047, 3907-874

Приправник
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер: 
термотехника,термоенергетика или процесна техни-
ка; без радног искуства; знање енглеског језика, рад 
на рачунару и возачка дозвола Б категорије.

Управник градилишта
УСЛОВИ: машински инжењер, VI степен или дипломи-
рани машински инжењер, VII степен; смер: термотех-
ника,термоенергетика или процесна техника. Потреб-
но је минимум 4 године радног искуства на извођењу 
радова у области термоенергетике, термотехнике и 
процесне технике; пожељно знање енглеског језика, 
рад на рачунару и возачка дозвола Б категорије.

Директор извршења
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII сте-
пен или мастер: смер: термотехника, термоенергети-
ка или процесна техника; потребно је радно искуство 
минимум 5 година на руковођењу фирмом која се 
бави извођењем радова у области термоенергетике, 
термотехнике и процесне технике; рад на рачунару и 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних места. 
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу: e-mail:office@energotok.rs.

Медицина / Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство 

Посао се не чека, посао се тражи
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Посао се не чека, 
посао се тражи

ФИОРАНО ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/467-502
e-mail: dusica. zivanovic@fiorano.rs

Самостални сарадник за 
технички развој производа

на одређено време
Опис посла: самостални сарадник за технички развој 
производа; завршна контрола готових производа; 
контрола рокова испоруке.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола 
Б категорије; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - виши 
или конверзацијски ниво; италијански језик - виши 
или конверзацијски ниво; радно искуство 8 година у 
индустрији за производњу доњег рубља. Слати прија-
ве на имејл адресу. Рок за пријаву је до 31.03.2018.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ 

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор 
на одређено време

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

ОГРАНАК ООО „НЕДРА ЖАБАЉ“
Жабаљ, Николе Тесле 139

тел. 064/125-0973
е-mail: vislavskibogdan@gmail.com

Геофизичар
на одређено време 12 месеци, 
могућност продужетка радног 

односа
2 извршиоца

Опис посла: изводи геофизичка мерења на терену и 
у лабораторији; врши обраду података добијених са 
терена; сачињава геофизичке карте, профиле и друге 
потребне прилоге; сачињава извештаје о резултати-
ма истраживања и анализа; обавља друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер 
геофизике; радно искуство 36 месеци у струци. 

ОСТАЛО: обезбеђен смештај (по потреби - раднич-
ки смештај) и исхрана; теренски рад. Пробни рад 6 
месеци. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла или да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Богдан Вис-
лавски.

„DARSING“ DOO
Пожаревац, Југовићева 4

тел. 012/532-766
e-mail: posao.rd012@gmail.com

Архитекта
УСЛОВИ: архитекта, радно искуство небитно, пожељ-
но знање рада на рачунару, пожељна возачка доз-
вола. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејл адресе или да се 
јаве на телефон послодавца. 

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима 
TIG.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика - почетни ниво (није услов); 
пожељно поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, мон-
тажа котлова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика - почетни ниво (није услов); 
познавање изометрије (скице, нацрти)

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

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, орга-
низација градње, организација градилишта, брига о 
терминима извођења; самостална израда статичких 
прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне 
спреме; радно искуство у траженом занимању, мини-
мум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - 
МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавезна возачка 
дозвола Б категорије; обавезно знање немачког јези-
ка - виши ниво.

Грађевински пословођа
место рада Немачка, на одређено 

време - 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: руковођење радницима на градилишту, 
контрола квалитета и детаља изведбе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); обавезно 
знање немачког језика - средњи ниво.

Фасадер
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађе-
винарству.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Зидар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење зидарских радова у грађеви-
нарству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Монтер суве градње
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Керамичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење керамичких радова на пројек-
тима у иностранству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повра-
так након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни 
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно 
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
имејла, лице за контакт: Нина Јанкелић.

„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 исхра-
на, осмочасовно радно време. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на 
телефон послодавца. 

Индустрија и грађевинарство
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ГЕОСОНДАЖА
Ниш - Медиjана, Византијски булевар 32/5

тел. 060/4050-049, 064/1850-941

Инжењер геологије
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер гео-
техника, VII/1 степен; радно искуство: 12 месеци; 
положен стручни испит; знање енглеског језика на 
средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије. Рад на 
терену, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве послодавцу на горена-
ведене бројеве телефона.

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72

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

Металостругар
на одређено време 3 месеца

Опис посла: обрада главе мотора на стругу.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар, 
металоглодач, машинбравар; радно искуство: 5 годи-
на; основно знање рада на рачунару; возачка дозво-
ла Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати се могу јавити посло-
давцу путем телефона или послати радну биографију 
на горенаведени имејл, лице за контакт: Милена Тица.

SINTERFRUSE DOO UŽICE
31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

Пројектни менаџер 
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, 
радно исуство у занимању више од 6 година.

Технолог 
на одређено време 

УСЛОВИ: VI или VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер металургије или инжењер мета-
лургије, смер технологија, радно искуство је небит-
но. Слање пријаве за запослење мејлом: hrmngr@
sinterfruse.com. Рок трајања конкурса: 06.04.2018. 
године.

         Саобраћај и везе

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

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

30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно 
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад 
у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, 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, Бео-
град - Звездара. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве 
на наведени број телефона, лице за контакт: Бобан 
Шапоњић.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

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

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд,
пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно иску-
ство у траженом занимању; овлашћење за маши-
нисту 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 мор-
нара.

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 запо-
ведника брода врсте А.

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

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. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу путем телефона, осо-
ба за контакт: Владета Радосављевић или доставити 
радне биографије путем имејла.

„FOKUS LINE“ DOO
Земун, Батајница

Максима Бранковића 2а
e-mail: zoranfocus@sbb.rs

Инструктор вожње
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, саобраћајне 
струке, инструктор вожње са возачком дозволом Б и 
Ц, лиценца за инструктора Б или/и Ц категорије. Кан-
дидати могу своје пријаве слати на имејл: zoranfocus@
sbb.rs или се могу пријавити путем броја телефона 
063/8902-379 и 064/2204-684, у року од 20 дана од 
дана објављивања конкурса.

          Наука и образовање

БЕОГРА Д

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

ОДРАСЛИХ “ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено: (1) на студијама другог степена 
( мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студијама другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Наука и образовање 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

  У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 

способност 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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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трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, уз које 
кандидат мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат за директора школе 
мора да има одговарајуће образовање за наставника 
школе за основно образовање одраслих, педагога или 
психолога. Кандидат треба и: 1) да има дозволу за рад 
наставника; 2) да има положен испит за директора 
школе (лиценцу за директора), изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност, а 
ако не положи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, престаје му дужност 
директора; 3) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) да има држављанство Републи-
ке Србије; 6) да зна српски језик; 7) да има најмање 
осам година рада у образовно-васпитној установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од три 
године или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: доказ да има одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању); оверену фотокопију дозволе за рад наставни-
ка; оверену фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је поседује); доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за дела из тачке 5 овог конкурса; доказ 
о држављанству Републике Србије; потврду о дужини 
рада у образовно-васпитној установи на пословима 
образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом; доказе о 
резултатима стручно-педагошког надзора у свом раду 
(извештај просветног саветника); остале податке које 
сматра корисним у циљу свог избора (преглед кретања 
у служби, друге доказе о сопственим стручним и орга-
низационим способностима). Пријаве се достављају 
заједно са документацијом на наведену адресу школе, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 011/2659-290.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-921

Асистент за ужу научну област 
Трговина дрветом и економика 

прераде дрвета
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 или магистар наука из уже научне 

области са прихваћеном темом докторске дисерта-
ције, који показује смисао за наставни рад, шумарски 
факултет, одсек ТМП; без обзира на радно искуство.

Асистент за уже научне области 
Механика нестишљивих флуида 

и Хидраулика и хидрологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 или магистар наука из уже 
научне области са прихваћеном темом докторске 
дисертације, који показује смисао за наставни рад, 
грађевински факултет, одсек за хидротехнику и 
водноеколошко инжењерство; без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Остали услови за избор сарадника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака радни-
ка Шумарског факултета. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (ове-
рене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних 
радова, сепарате радова), достављају се надлеж-
ној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне 
службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту 
Универзитета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-745

e-mail: oscrnjanski@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 као и чланом 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (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, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педагога 
или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника; посе-
довање лиценце за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора школе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност 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 кандида-

та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговрајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које уз 
испуњености осталих горенаведених услова има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, за 
наставника те врсте школе, дозоволу за рад настав-
ника, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотупне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс (својеруч-
но потписану) кандидати треба да приложе доказе о 
испуњености услова за избор директора школе, и то: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога; потврду о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал); лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал); оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; извештај 
просветног саветника као доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је 
кандидат имао поједничани стручни надзор), а уколико 
нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву 
на околност недостављања извештаја; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора школе); доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); уверење из 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор директо-
ра, издато након објављивања конкурса, у складу са 
одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона; уверење 
основног суда о некажњавању кандидата (уверење да 
није покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага); потврду о обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи уверење о 
положеној обуци и испиту за директора установе неће 
се сматрати непоптупном, јер правилник о полагању 
испита није донет, па ће изабрани кандидат бити у оба-
вези да положи испит за директора у законском року); 
радна биографија са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе 
за време трајања мандата.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и 
на радно место доцента за ужу 
научну област Пољопривредна 

техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса: биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од 6 месеци), достављају се на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Директор
на период од 4 године (од дана 

ступања на дужност)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17) за 
наставника средње стручне школе из подручја рада 
Трговина, угоститељство, туризам, за педагога и пси-
холога: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лица из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду); да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за 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; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за привредни преступ; да има држављанство 
Републике Србије; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора установе, а иза-
брани кандидат који нема положен испит, дужан је 
да га положи у складу са одговарајућим прописима; 
да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: биографске податке, односно радну биографију, 
диплому о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), потврду 
о раду у установи на пословима образовања и вас-
питања, доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) ако га поседује, уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима конкурса, доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, доказ да није осуђиван пра-

воснажном пресудом за привредни преступ, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Сви наведени 
докази морају бити оригинали или оверене копије и 
не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве на конкурс 
доставити на наведену адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт тел. 011/3225-894.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Олигофренологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука 
специјалне едукације и рехабилитације; да испуњава 
услове предвиђене чл. 73, чл. 74 и чл. 75 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
као и Статутом Факултета за избор у редовног про-
фесора.

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Поремећаји 

говора
на одређено врме од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат наука 
специјалне едукације и рехабилитације; да испуњава 
услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), као и Статутом 
Факултета за избор у звање доцента.

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Поремећаји комуникације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалси-
тичких студија, који је факултет за специјалну едука-
цију и рехабилитацију завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8, као и да испуњава услове пред-
виђене чл. 83 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017) и услове прдвиђене Стату-
том Факултета за избор сарадника у звање сарадника 
у настави.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија, 
оверене копије диплома, извод из матичне рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се Факултету на наведену адре-
су, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу 
уметничку област Клавир - 

упоредни предмет

Редовни професор за ужу 
уметничку област Снимање 

музике и тонска режија

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Виолина

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Виола

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
уметничку област Дириговање - 

упоредни предмет
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Камерна музика

за рад са ансамблима са гудачким 
инструментима, на одређено време 

од 5 година
2 извршиоца

Наставник за ужу стручну 
област Хармонија са хармонском 

анализом и музички облици
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије, II сте-
пен.

Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија - упоредни 

предмет
на одређено време од 5 година

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Музикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије, III 
степен; научни степен доктора наука.

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за соло певање, на 

одређено време од 5 година

Виши уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте, 

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне академске студије, I сте-
пен; завршене мастер академске студије, II степен.

Асистент за ужу уметничку 
област Виолина

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Етномузикологија - упоредни 

предмет
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: услови за радна места одређени су Законом 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 од 
7. октобра 2017. године), Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету “Сл. глас-
ник РС”, бр. 101/15, 102/16, 119/17 у примени од 6. 
јануара 2018. године, Правилником о јединственим 
минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 5. 
маја 2016. године, Статутом Факултета бр. 7/179 од 
5. априла 2016. године и Правилником о минималним 
условима за избор у звања наставника на Факулте-
ту музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. 
године. Молбе са навођењем конкурса на који се 
кандидат пријављује, попуњен Образац 2 и прилози 
којима се доказује испуњавање услова конкурса, као 
и наведеном и-мејл адресом подносе се Факултету. 
Образац 2 може се преузети са сајта Факултета www.
fmu.bg.ac.rs. Попуњен Образац 2, у складу са услови-
ма из Правилника о минималним условима за избор у 
звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. 
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јула 2016. године, доставља се у електронској форми 
на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне инфор-
мације могу се добити у Општој служби Факултета на 
тел. 3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
потписа, као и пријаве без потребне документације 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-943

Редовни професор за ужу научну 
област Наука о књижевности, 

предмет Античке поетике
Редовни професор за ужу научну 

област Германистика, предмет 
Немачка књижевност

Редовни професор за ужу 
научну област Палеославистика, 
предмети Упоредна граматика 

словенских језика и Развој писма
Доцент за ужу научну област 

Русистика, предмет Руска 
књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Украјинистика, предмет 

Украјински језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Синологија, предмет Кинески 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Романистика, предмет Француски 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета 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, Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду. Кандида-
ти подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну 
област Општа лингвистика, 

предмети Општа лингвистика 
3 - морфологија и Општа 
лингвистика 4 - синтакса

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни 
рад или магистар наука из научне области за коју се 
бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Београду и Стату-
том Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет Немачки 

језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер ака-
демске студије другог степена (300 ЕСПБ, филолош-
ки или њему одговарајући факултет), општи успех 
на основним студијама најмање 8, смисао за настав-
ни рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Филолошког факултета Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисципли-
не стечене у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој стручној 
спреми, списак радова и радове, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. У радни 
однос ради обављања посла васпитача може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на студијима првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијима у трајању од три 
године или вишим образовањем, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има пси-
хичку, физичку 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 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. 
Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву 
на конкурс, који се налази на званичној интрнет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, 
односно дипломе и додатка уз диплому о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми и уверење о положеним испитима, 
не старије од шест месеци, уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном испиту 
за лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на фотокопија уверење о држављанству оригинал 
или фотокопија оверена, не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месеци, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-

тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику - уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу ПУ Чукарица, Београд, Пожешка 28, поштом 
или лично од 9 до 15 часова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос 
ради обављања посла медицинске сестре - васпи-
тача, може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања: IV степен стручне спреме - средња меди-
цинска школа, васпитачки смер; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање 
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампа-
ни пријавни формулар, кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месеци, да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику - уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: ПУ Чукарица, Пожешка 28, Београд поштом 
или лично, од 9 до 15 часова.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београд, Краља Петра 4
тел. 060/520-7721

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Цртање и 

сликање
на период од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 

Индустријски дизајн
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Савремено 

одевање
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Графички 

дизајн
на период од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Историја 

уметности
на период од 5 година

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу уметничку 

област Графички дизајн
на период од 3 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“бр. 88/2017), Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на универ-
зитету које је донео Национални савет за високо обра-
зовање и општим актима Универзитета уметности у 
Београду и Факултета примењених уметности у Бео-
граду. За сарадника у звање асистента са докторатом: 
стечено високо образовање на студијама трећег сте-
пена и стечен уметнички назив доктора уметности из 
области за коју се бира и услови прописани Измена-
ма и допунама минималних услова за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-техно-
лошких наука на Факултету примењених уметности 
у Београду, број: 03-28/3-1 од 01.03.2018. године. 
Учесници конкурса подносе: 1) пријаву на конкурс 
у три примерка, 2) радну биографију на прописа-
ном обрасцу 2 у три примерка, 3) електронску фор-
му обрасца 2 на једном CD-у, 4) за доцента у пољу 
уметности пет до десет оригиналних радова и проје-
ката, достављених у електронској форми на 4 CD-а  
ужа уметничка област Цртање и сликање (наставни 
предмети: Цртање А, Б, В и Г и Сликање А, Б, В и Г); 
ужа уметничка област Индустријски дизајн (наставни 
предмети: Позоришна сценографија, ТВ и филмска 
сценографија), (Индустријски дизајн 1, 2, 3 и 4, Осно-
ви компјутерске графике, Дигитални модели 1 и 2); 
ужа уметничка област Савремено одевање, (настав-
ни предмети: Одевање 1, Одевање 2, Савремено 
одевање); ужа уметничка област Графички дизајн 
(наставни предмети: Основе графике производа, 
Презентација пројекта, Графика производа); 5) пот-
писани списак радова датих у електронској форми, 6) 
документација у вези радова (каталози и друга доку-
мента који су пратећа документација стручне и умет-
ничке биографије кандидата), 7) потписани списак 
приложене документације (каталози и друга докумен-
та који су пратећа документација стручне и уметничке 
биографије кандидата), у пет примерака, 8) оверену 
фотокопију или оверен препис дипломе у једном при-

мерку, 9) уверење надлежног органа да правоснаж-
ном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи (члан 
72 став 4 Закона о високом образовању). Кандидат 
пријављен на конкурс који има искуство у педагош-
ком раду са студентима доставља доказ о педагош-
ком раду и оцену педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног изборног периода (ако га 
је било). Кандидат пријављен на конкурс за наставно 
звање који нема искуство у педагошком раду са сту-
дентима у обавези је да одржи пристпно предавање 
из уже области за коју је конкурс расписан. Образац 
2, Минимални услови за избор у звање наставника и 
сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-ху-
манистичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 
03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 
03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. 
и 03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о приступном 
предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/3-
1 од  01.03.2018. године) налазе се на сајту Факул-
тета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација се подноси Правној служби Факулте-
та примењених уметности у Београду, Краља Петра 
4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. За 
додатне информације тел. 060/5207721. Приложену 
документацију кандидати су у обавези да преузму у 
року од пет радних дана од дана пријема обавештења 
о окончању конкурса. Након тог рока Факултет нема 
обавезу чувања документације.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Нови Београд, Јурија Гагарина 195
тел. 011/2158-638

Професор разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће обра-
зовање, 1. на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке струковне студије) и то: 2. на основним 
студијам у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10 
септембра 2005; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 7 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен пријавни формулар са 
интернер странице министарства са одштампаним 
пријавним формуларом, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству) ове-
рене копије не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, оверена копија не старија од 
6 месеци, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (оверене копије не 
старије од 6 месеци), 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) оверена копија 
не старија од 6 месеци. Одлуку о избору кандидата 
доноси Конкурсна комисија након обављеног раз-

говора са кандидатима који испољавају прописане 
услове и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Пријаву треба послати на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе преко 
телефона 011/2158-638.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
наставника географије може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове из чл. 139 140 и 142 
Закона о осоновима система образовања („Сл. гл. 
РС“ бр 88/2017) и то: да има одговарајуће образо-
вање у складу са у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основима система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“ бр. 88/2017) као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр 15/2013, 11/2016 
и 112017) и то за рад на радном месту наставник 
географије, 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 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС и да зна језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат мора 
да има образовање из психилошких педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из 
психолошких педагошких и методичких дисципло-
на и 6 бодова ораксе у установи у складу са ЕСПБ. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи следећу 
документацију: извод из МКР (оригинал или ове-
рену фотокопију) и уверење о државњанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију) не старију од 
6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о поседовању образовања из 
психолошких педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова), 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогоје и психологије, 
уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику, доказ да 
кандидат има психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком за 
конкурс. Контакт телефон 011/311-4142. Одлуку о 
избору кандидата доноси конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима који испоља-
вају прописане услове и доноси решења о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

Наука и образовање
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ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41

тел. 011/2601-292

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017): 1. 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у гимназији; 2. да 
имају психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
РС, 5. да знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете а потребну документацију о 
испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова 
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене копије, дипломе 
о стеченом образовању уверење о држављанству 
извод из МКР доказ о неосуђиваности). Пријаве сла-
ти на наведену адресу школе са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41

тел. 011/2601-292

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017): 1. 
има одговарајуће високо образовање за наставни-
ке гимназије за педаога и психолога стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије специјалистичке струковне 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне 
односно стручне оласти за одговарајући предмет 
односно грпе 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 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005 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. Кандидат треба и: 2. да има дозво-
лу за рад наставника васпитача и стручног сарад-
ника, 3. има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, 4. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело з акоје 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 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 6. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања, 7. да 
има држављанство РС, 8. да зна српски јези и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Иза-
брани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Директор се бира на 
период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи у 
два примерка: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту за рад наставника васпитача и 
стручног сарадника; доказ о држављанству; доказ да 
има психичку физичку и здравствену споспобност за 
рад са децом и ученицима; доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело; доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; доказ да се против њега не 
води кривични поступак; потврда о радном стажу; 
доказ о познавању језика на којем се изводи обра-
зовно васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достаи доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске устаниве); доказ о резултату струч-
но педагошког надзора о раду кандидата (извешзај 
просветног саветника); биографски подаци са пре-
гледом кретања у служби. Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оцено 
спољашњег вредновања. Сви наведени докази који 
су саставни део пријаве на конкурс морају бити ове-
рени и не могу бити старији од 6 месеци. Пријава 
на конкурс за избор директора заједно са потребном 
документацијом доставља се на адресу: Девета гим-
назија „Михаило Петровић Алас“, Булевар марша-
ла Толбухина 41, 11070 Нови Београд, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора“. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „LOLY“
11070 Нови Београд

Бежанијских илегалаца 38
тел. 061/240-0780

e-mail: uprava@loly.rs

Васпитач
пробни рад од 1 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
васпитач у ПУ, радно искуство од 3 месеца.

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад од 1 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа, медицинска сестра - васпитач. 

ОСТАЛО: Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс путем телефона: 061/2400-780.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/ 2471-702

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 васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17); 1) да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) - студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005.године; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има положен испит 
за директора установе. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је у обавези да приложи: оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверен препис/оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старију од 6 месеци); ори-
гинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал/овере-
ну фотокопију уверења да кандидат није осуђиван 
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правоснажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављан-
ству ( не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата ( извештај просвет-
ног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора школе и 
доказ о резултату стручно педагошког 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 прегле-
дом кретања у служби и стручним усавршавањем, 
план и програм рада директора школе. Доказ о знању 
српског језика, на којем се остварује образовно-вас-
питни рад кандидат доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од 2 године 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 кон-
курс за избор директора и потребном документацијом 
доставља на адресу школе, у затвореној коверти са 
назнаком “Конкурс за избор директора школе” лично 
или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 011/2471-702.

ПУ “ШУМИЦЕ”
11000 Београд, Војводе Тозе 8а

тел. 064/992-6882

Васпитач
на одређено време 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра - васпитач; пожељно је да су кандидати на еви-
денцији Националне службе за запошљавање 6 месе-
ци или дуже. Кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон 064/992-6882. Конкурс је отворен до попуне 
радног места.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА ПУТНИК”

11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

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 васпитања (“Сл. гл. РС“, бр. 88/17) у даљем тексту 
Закон. За директора школе може бити изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање 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, мултидисциплинарне, 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 прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септем-
бра 2005.године; да испуњава услове за наставника 
те врсте школе и подручје рада, за педагога и психо-
лога школе; дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-

питања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном 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 родоскрвнуће; 
за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Комисија за 
избор директора цениће и доказ о резултату струч-
но-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 кон-
курс не појави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана140 ставови 1 и 2 Закона, 
дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3. Закона за натавника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
1) биографске податке, односно радну биографију; 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; 
3) оверен препис уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту(дозволи за рад); 
4) 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), 5) потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања ( не старије од 6 месеци); 7) уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора ( не старије од 6 месеци); 8) уверење да 
да није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона, (не старије од 6 месеци); 9) уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 10) извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); 11) оквирни план и програм 
рада директора школе за време трајања манда-
та од 4 године, као и остала документа која могу 
послужити као доказ о стручним и организаторс-
ким способностима; 12) доказ о резултату стручно 
педагошког надзора кандидата; 13) доказ о резул-
тату стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, уколико се на конкурс 
појави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе; 14) доказ да зна језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; 
15) пријемни формулар за пријаву на Конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Основне 
школе “Војвода Путник” Рипањ, Пут за колонију 12, 
у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор 
директора школе” лично или поштом. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узе-
ти у разматрање, као и фотокопије документа која 
нису оверена од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе од 9.00 часова до 14.00 часова, на 
телефон 011/8650-139.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Аналитичка хемија

на одређено време од 3 године 
УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктор 
наука и показује смисао за наставни рад; завршен 
хемијски или фармацеутски факултет, докторат 
из аналитичке или фармацеутске хемије. Сходно 
потребама, при избору кандидата предност ће има-
ти кандидати са искуством у области примене елек-
трохемијских метода у аналитици лекова и развоју 
биосензора. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
приложе диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука (оверене фотокопије), биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за 
избор у звање су прописани Законом о високом обра-
зовању. Пријаве кандидата са прилозима се подносе у 
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120

e-mail: ostekija@ptt.rs 

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017), и то: да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просве-
те) доставити: CV са кратком радном биографијом; 
диплому о стеченом образовању или уверење о 
дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; извод из матичне књиге рођених - нови обра-
зац (оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
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избор кандидата, који се у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба 
запошљавања, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Пријава са доказима о испуње-
ности услова конкурса може се поднети лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Неблаговремене пријаве комисија неће 
разматрати.

ЧАЧАК

СРЕДЊА ШКОЛА
“ДРАГАЧЕВО”

32230 Гуча

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017), и то: да има 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника гимназије и стручне школе у подручју 
рада: економија, право и администрација, машинство 
и обрада метала и хемија, неметали и графичарство, 
педагога и психолга, то јест образовање стечено: 1. 
на студијама другог степена - мастер академских сту-
дија, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске струдије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, тансдисциплинарне струдије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука - у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за дирек-
тора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора школе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу (дозволу) за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
односно положеном стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству - о најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење, као 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, кандидат изабран 
за директора је у обавези да приложи пре закључења 
уговора; доказ/уверење о знању српског језика као 
језика на којем се у школи изводи образовно-васпит-
ни рад (ако се из дипломе о стеченом образовању 

може утврдити да је образовање стечено на српском 
језику, не треба подносити доказ о знању језика); 
уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат је дужан да достави: уверење 
МУП-а, уверење надлежног суда опште надлежнос-
ти и уверење надлежног привредног суда; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матич-
не књиге рођених; фотокопију личне карте или извод 
из електронског читача; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе); оверен пре-
пис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
кандидат поседује); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе; формулар за пријаву на конкурс канди-
дат преузима на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на тел. 032/854-144. Пријаве на конкурс 
са прилозима - доказима о испуњавању услова кон-
курса кандидати достављају поштом, препорученом 
пошиљком на адресу: Средња школа „Драгачево” 
Гуча, 32230 Гуча, Републике бб или лично у канцела-
рији секретара школе, од 7.00 до 14.00 сати, са назна-
ком „Конкурс за директора школе”.

КИКИНДА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА - СЕНТА

24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177

e-mail: medicinska_senta@mts.rs

Наставник за извођење вежби из 
наставе здравствене неге

на српском и мађарском наставном 
језику, на одређено време до 

повратка запослене с одсуства са 
рада због одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детата

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама; 1) да кандидат има одго-
варајуће образовање по Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.

Секретар школе
на одређено време ради замене 

запослене, за време спречености 
за рад због одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) образовање 
из области правних наука - завршене студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), односно образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високошколско образовање до 10. 
септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 

кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Ребулике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и поверавају 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 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених), оверен препис или оверену фото-
копију 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-васпитни 
рад (кад се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети раз-
матрање. Пријаве послати на адресу: 24400 Сен-
та, Главни трг 12. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код привременог секретара школе: 
Берењи Андреа, тел. 024/817-177.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Репу-
лике Србије; да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17) и то: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да поседује лиценцу/дозволу 
за рад; да зна српски језик, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година 
радног стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 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 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предло-
га за наведена кривична дела, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ током ранијег обављања дужности.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке. Потпуном 
пријавом сматра се она која садржи следећа доку-
мента: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17); доказ о 
поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом (не старије од 6 месеци); 
уверење/потврду Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат 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, 
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; уверење надлежног суда да 
у току избора против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела; уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван за прив-
редни преступ током ранијег обављања дужности; 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци или оверену фотокопију уве-
рења); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); фотокопију личне карте/
биометријски очитана лична карта; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та, уколико поседује извештај (извештај просветног 
саветника); доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Уколико је диплома, односно 
уверење о стеченом образовању на српском језику, 
на којем се остварује образовно- васпитни рад, она 
представља доказ да кандидат зна српски језик. У 
супротном је потребно доставити оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Пријаве на конкурс са доказима које треба подне-
ти могу се доставити преко поште или лично пре-
дати у секретаријат школе, са назнаком „Конкурс за 
директора”. Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Немања Стојковић, секретар школе, тел. 
0230/423-520. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Документација која 
се доставља уз пријаву мора бити у два примерка 
(један примерак чине оригинали или копије оверене 
од стране јавног бележника, а други примерак чине 
обичне фотокопије оверених примерака). Дужност 
директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање, дозволу за рад настав-
ника 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. Надлеж-
но министарство још није организовало полагање 
испита за директора установе, тако да кандидати 
нису у обавези да доставе уверење о положеном 
испиту за директора установе. Изабрани кандидат ће 
бити у обавези да положи наведени испит у закон-
ском року. Обавеза обучавања и полагања испита за 
директора установе биће садржана у одлуци о избо-
ру и уговору који закључују новоизабрани директор 
и Школски одбор.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ“

38310 Гораждевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
рања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који 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); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; знање срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има положен испит за директора. Изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: радну биографију, 
оквирни план рада, фотокопију личне карте (или 
очитану личну карту), оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци за наставника, 
педагога или психолога, потврду о радном искуству 
- доказ да кандидат има најмање 8 година радног 
стажа у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренута истрага нити је подигнута оптужни-
ца (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђива-
ности (извод из казнене евиденције не старије од 6 
месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (оригинал 
лекарско уверење не старије од 6 месеци), потвр-
ду - уверење о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Документа се достављају у оригиналу или овереној 
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити у року 15 дана од дана објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора школе“, препору-
ченом поштом или лично секретару школе, од 8.00 
до 14.00 часова. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

ПРИШТИНА
СА СЕДИШТЕМ У ШТРПЦУ 

38236 Штрце
тел. 0290/70-057

Наставник историје
са 41,09% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17) кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављансту Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење да се не води кривични 
поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у новинама „Послови“. Изабрани кандидат је обаве-
зан пре закључивања уговора о раду достави доказ да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима вршиће 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: ШООО Раднички 
универзитет Приштина са седиштем у Штрпцу, 38236 
Штрпце, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично 
у управи школе. Неблаговремена и непотпуна доку-
ментација кандидата неће бити узета у разматрање. 
За све додатне информације о конкурсу кандидати 
могу да се обрате управи школе на горенаведени 
телефон. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

38207 Доња Гуштерица 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 ЗОСОВ-а. 
Кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање стечено 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, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне 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, односно 
групу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.

Наука и образовање
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године; најмање осам година рада у у станови на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о резултату струч-
но- педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико се на конкурс јавља 
лице које је претходно обављало дужност  директо-
ра установе; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а, 
знање српског језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад; да има државњанство Републике Србије; 
да има положен испит за директора. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан 
је да положи у року од две године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но лиценци за наставнике, педагога или психолога, 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, тј. најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; уверење о државњан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених на новом обрасцу; доказ о обуци и положен 
испит за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеној обуци и испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима; уверење суда да 
није покренута истрага нити да је подигнута оптуж-
ница (не старије од 6 месеци); уверење полицијске 
управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, извештај просветног саветника (уколико је 
кандидат имао појединачни стручно-педагошки над-
зор). Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе дужно 
је да достави доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.

Рок за пријаву на конкурс: 15 дана од дана 
објављивња конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73 
тел. 034/6842-324

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - УС), испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17): да 
има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије 
и специјалистичке струковне студије) и студије у 
трајању од три године или више образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање 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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона о Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17). 
Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење да кандидат 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити лично или поштом, са наз-
наком „За конкурс”, на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Производно 

машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив 
доктора наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Кандидат мора да испуњава општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 
ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статута Универзитета 
у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити: диплому или уверење о стеченом докторату из 
одговарајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним нивоима студија у оригина-
лу или овереној копији; оверену фотокопију личне 
карте или очитану личну карту; биографију; доказ 
о педагошком искуству са навођењем послова које 
је кандидат обављао, ако кандидат има педагош-
ког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат 
има педагошког искуства; списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела, 
у оригиналу или овереној копији; друге доказе који-

ма се доказује испуњеност прописаних услова, оба-
везних и изборних елемената за избор наставника. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Сву документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса сви кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми на компакт диску - 
CD-у, у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилози-
ма доставити на адресу: Факултет инжењерских нау-
ка, 34000 Крагујевац, Улица Сестре Јањић 6, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”
34227 Баточина

Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник енглеског језика и 
књижевности

за рад у издвојеном одељењу 
школе у Брзану и Бадњевцу, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, за 70% 

радног времена 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17) и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора 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 бодо-
ва из психолошких,педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министартства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: 1) извод из књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 2) 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 4) доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (потврду високошкол-
ске установе о броју бодова, доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије, 5) уверење из МУП-а из 
казнене евиденције, не старије од 6 месеци, 6) доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. Закон 

Наука и образовање
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по члану 142 став 2 дозвољава да доказ под тачком 
4) образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу или предати лично школи. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 034/6841-402.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Право у 

економији
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент док-
торских академских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8, са условима из члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и члана 127 Статута Правног факул-
тета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Стоматолошка сестра, односно 
медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа општег или стоматолошког смера 
и положен стручни испит. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на оглас достави следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, кратку биографију.

Рендген техничар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, одсек за ренген 
техничаре; положен стручни испит; поседовање одго-
варајуће лиценце. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
оглас достави следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценцу, кратку биографију.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017) и услове 
прописане Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС“ број 108/2015) и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе, стечено на 

студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета као лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има лиценцу за директора 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; доказ о поседовању дозволе за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу за 
рад (оверену копију уверења); доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања- потвр-
ду у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 
8 година рада у области образовања (не старије од 
6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом-лекарско уверење, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 
6 месеци); уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага, у оригиналу или овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова о подаци-
ма из казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије, 
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, у оригина-
лу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
кандидат поседује, у супротном потребно је достави-
ти потврду надлежне Школске управе да није вршен 
стручно педагошки надзор кандидата, а за кандида-
те који су претходно обављали дужност директора 
школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања (ако га кан-
дидат поседује); оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора школе (ако га кандидат поседује); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који одго-

варајуће образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно са прија-
вом на конкурс за избор директора и комплетном 
документацијом доставља лично или поштом на адре-
су: ОШ “Вук Караџић”, 36103, Краљево, Излетничка 
10, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити у секретаријату школе лично или 
позивом на телефон: 036/379-700.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

37208 Читлук

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ бр. 88/2017) за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог 
Закона и то: 1) да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017) за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, стечено: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне области, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септем-
бра 2005. године; 2) да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, педа-
гога или психолога; 3) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 4) 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, 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, 
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; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8) да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу - дозволи за рад наставника или струч-
ног сарадника односно стручном испиту; уверење о 
здравственом стању (лекарско уверење) са утврђе-
ним психичким, физичким и здравственим способ-
ностима за рад са децом и ученицима (не старије од 
шест месеци); уверење (извод из казнене евиден-
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ције надлежне полицијске управе) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузуимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; уверење привредног суда да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 30 дана); уверењe 
основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинали или оверенa фотокопијa, не старије од 30 
дана); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених - нови 
образац (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (важи за кандидате који су 
одговарајуће образовање стекли на другом језику); 
потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања (оригинал); оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (оверену 
фотокопију извештаја о спољашњем вредновању 
школе); радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби; оквирни план рада за вре-
ме трајања мандата (није обавезно). Документа-
ција без доказа о положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар пропи-
ше услове, програм обуке и начин полагања испи-
та за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
Закона за наставника те врсте школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и 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 директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавеште-
ни о именовању директора у складу са законом. 
Пријаве на конкурс и достављена документација се 
не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Сва потребна 
обавештења се могу добити у секретаријату школе 
на тел. 037/692-695. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореној коверти препорученом поштом, са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора“, на адресу 
школе ОШ „Свети Сава“, 37208 Читлук или донети 
лично, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

ОШ „ПРВИ МАЈ“
Влајковци, 37220 Брус 

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у издвојеном одељењу у 

Брзећу 
УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под условом 
прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и условима прописа-
ним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на занич-
ној интернет страници Министарства, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор и утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријемни фор-
мулар са документацијом слати на адресу школе са 
назнаком “За конкурс” или лично у матичној школи у 
Влајковцима, сваког радног дана од 7 до 14 часова. За 
додатне информације - контакт телефон 037/830-233.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 став 1-2 Закона о основама образовања 
и васпитања тј. високо образовање стечено: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студијама 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, уз чега мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) наставника или стручног 
сарадника; да поседује лиценцу за директора шко-
ле (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 

изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминативног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора школе. Ако се на 
поновљени конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1-2, за 
директора основне школе може да буде изабрано и 
лице које, уз испуњеност горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(лиценца-дозвола за рад); оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора шко-
ле (уколико га кандидат поседује); оригинал/оверен 
препис - фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на обрасцу са холограмом; потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања у 
трајању од најмање 8 година, након стицања одго-
варајућег високог образовања; доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оригинал или 
оверен препис - фотокопију уверења надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
одредби члана 139 став 1 тач. 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверен препис - фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора школе); оквирни план и програм 
рада директора школе за време трајања мандата од 
4 године; преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необавезно). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање, као и фотокопије докумената која 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске управе, суда). Канди-
дат који достави неоверене копије сматраће се да 
је доставио непотпуну документацију. Кандидати ће 
писаним путем бити обавештни о одлуци министра 
о избору директора. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се на адресу школе, са назнаком 
“Конкурс за директора”, лично или поштом. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и путем телефона: 016/212-980.

Наука и образовање
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању ванредног 
или редовног професора за 

ужу научну област Транспортна 
техника и логистика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуња-
вају опште и посебне услове конкурса. Општи услови 
конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду 
и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 
став 8 и 10 Закона о високом образовању, чланом 165 
став 8 и 10 Статута Универзитета у Нишу (“Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 27, 
28 и 29 ближих критеријума за избор у звања настав-
ника (“Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати под-
носе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе); биографију са библиогра-
фијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан 
и потписан образац о испуњености услова за избор у 
звање наставника који се налази на веб-порталу Уни-
верзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. Документацију 
кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве 
без комплетне документације сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет 
доноси посебан закључак.

ОШ „ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб

тел. 018/4691-099

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; студије другог степена из области 
педагошких науке или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука - у ком случају је неопходно да су заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника основне школе, педагога или психоло-
га; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставни-
ка; поседовање лиценце за директора школе (канди-
дат који ту лиценцу на поседују може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског 
језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично длео 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
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; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 

утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора шко-
ле може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године или више образовање, за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, обуку и положен испит за директора школе 
и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања. Уз формулар пријаве на конкурс, кан-
дидати треба да приложе: доказ о држављанству 
(оригинал или оверен препис/фотокопије уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању срп-
ског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стучном испиту; потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања; 
оцену о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), а 
уколико се на конкурс јавило лице које је претход-
но обављало дужност директора школе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора школе (ако је кан-
дидат поседује); доказ о неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично длео примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; доказ 
о томе да се против кандидата не води кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима; радну биографију са 
доказима о стручним и организационим способнос-
тима; оквирни план рада за време мандата. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурсна документација се доставља на горенаве-
дену адресу, поштом или лично у канцеларији секре-
тара школе сваког радног дана од 8 часова до 15.30 
часова. Конкурсна документација мора бити уредно 
спакована у коверат, са назнаком: “За конкурс за 
избор директора”, са основним подацима лица које 
документацију предаје. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб

тел. 018/4892-036

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017), и то: професор српског језика 

и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор 
српске књижевности и језика; професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужносло-
венским језицима; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевности-
ма; професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор српскохрватског језика и опште лингвис-
тике; професор за српскохрватски језик са јужнос-
ловенским језицима; професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језици-
ма; професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску и општу књижевност; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине; професор српског језика и 
српске књижевности; дипломирани компаратиста; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком); мастер про-
фесор 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 лингвистика), 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); професор српскохр-
ватског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југословен-
ске књижевности и српског језика.

Наставник руског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017), и то: професор, односно дипломира-
ни филолог за руски језик и књижевност; мастер 
филолог (студијски програм Руски језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно про-
фил Руски језик и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17); држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); 
доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве са назнаком: „За конкурсну 
комисију” слати на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Наука и образовање
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ПРЕХРАМБЕНО - ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА

18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17), и то: 
да има одговарајуће високо образовање за настав-
ника ове врсте школе и подручја рада (Пољоприв-
реда, производња и прерада хране и Хемија, неме-
тали и графичарство),  за педагога или психолога, 
које је стечено: 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; 
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, 
у ком случају лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад наставника, односно стручног сарад-
ника; да има обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовња и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о сте-
ченом одговарајућем степену и врсти образовања; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника 
(лиценца); доказ о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи доказ о положе-
ном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора шко-
ле); доказ о траженом радном искуству на пословима 
образовања и васпитања; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење); доказ о неосуђиваности, у смис-
лу чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона (не старији од шест 
месеци); доказ да није покренута истрага нити се 
води поступак пред надлежним судом (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извештај просвеног саветника о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (уко-
лико га кандидат поседује); уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Сви наведени докази се дос-
тављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се школи на горенаведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за директора.”

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар

Генерала Живковића бб
тел. 020/358-710

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о осно-
вам система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ , број 88/2017) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 2/2017). Кандидат 
мора да има: 1) одговарајуће образовање, 2) психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања доказује се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 
и 5 члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а из 
става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања уговора 
о раду. Обавено образовање лица из члана 140 овог 
закона је и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких стечено на високошколоској установи 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 систе-
мом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
фомулар на званичој интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи са 
потребном документацијом. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Информације се могу 
добити у школи, а кандидати пријаве шаљу на горена-
ведену адресу. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима ће вршити надлежна служба запослове 
запошљавања.

НОВИ СА Д

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ” СА

ДОМОМ УЧЕНИКА
ОСНОВНА ШКОЛА 

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради 

одржавања трудноће и породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије- 
мастер или специјалистичке академске студије), 
одговарајуће високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године-звање 
дефектолог-логопед. 

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради 

одржавања трудноће и породиљског 
одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студијама 
другог степена (дипломске академске студије- мастер 
или специјалистичке академске студије), одговарајуће 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - звање дефектолог. 

Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије- мас-
тер или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог - логопед. 

Наставник дефектолог - 
образовање одраслих

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради 

одржавања трудноће и породиљског 
одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на до 
повратка студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер или специјалистичке ака-
демске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године- звање дефектолог. 

Наставник дефектолог - разредна 
настава на словачком језику
на одређено време до повратка 

запослене са одсуства ради 
одржавања трудноће и породиљског 

одсуства 

УСЛОВИ: високо образовање (VII степен) на до 
повратка студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије- мастер или специјалистичке ака-
демске студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године- звање дефектолог. 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Медицински техничар - 
неговатељ

на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради 

одржавања трудноће и породиљског 
одсуства 

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV степен) 
смер педијатријски, општи, физиотерапеутски тех-
ничар. Поред дефинисане стручне спреме, кандида-
ти треба да испуњавају опште услове за заснивање 
радног односа: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица,-
запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њих није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторско понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на одређено радно место по 
конкурсу, доставити: доказ о стручној спреми и уве-
рење о држављанству. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности, изабрани канидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању школа прибавља по службеној дужнос-
ти за изабраног кандидата. У поступку одлучивања о 
избору наставника, школа врши ужи избор кандидата, 
који се упућују на предходну проверу психофизичких 
способности код надлежне службе за послове запо-
шљавања. Непотпуне и неблаговреме пријаве, неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са траженом доку-
ментацијом послати на горе наведену адресу, са наз-
наком “За конкурс”.

ОШ “СВЕТИ САВА” 
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 22

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, са 
50% радног времена 

УСЛОВИ: За горе наведеног наставника може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: одго-
варајуће високо образовања у складу са члановима 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
вапитања („Сл. гласник РС“ 88/2017); да је врста стру-
чне спреме наставника географије у складу са чланом 
3. тачка 7 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима - уверење надлежне 
установе тражиће се накнадно од изабраног канди-
дата, пре закључења уговора; психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима на захтев 
школе извршиће Национална служба за запошља-
вање; поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 88/2017); да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, линк: http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-
KONKURISANJE.doc; CV и молбу за пријем у радни 
однос; оверена фотокопија дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверена фото-
копија исправе којом кандидат доказује 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 пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има ово образовање); ориги-
нал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС; 
извод из МКР; фотокопију личне карте; доказ о позна-
вању српског језика подноси само кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве слати на горе наведену адресу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Међународноправну и заснивање 
радног односа на радном месту 

наставника за наставни предмет 
Међународно приватно право
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни 
степен доктора правних наука. Услови за избор су 
предвиђени Законом о високом образовању (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017), Ста-
тутом Универзитета, Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном 
правном факултету, диплому или уверење о научном 
степену доктора правних наука (оригинал или овере-
ну фотокопију), списак својих научних радова и по 
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горена-
ведену адресу.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”
21429 Бачко Ново Село, Вука Караџића 4

Директор 
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17), односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 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, да испуњава 
услове за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога или психолога школе; да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и 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 став 1 и 2 наведеног 
закона, дужност директора основне школе може да 

обавља и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и сруч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; то лице мора поседовати одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела; да зна српски језик; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар треба да приложи: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и доказ о стеченом обра-
зовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља оригинал писани доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци), потврду о радном стажу (оригинал), уве-
рење односно извод из казнене евиденције да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење/потврду из МУП-а, оригинал или ове-
рену фотокопију не старије од шест месеци); потврду 
или уверење из надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); уверење 
и из Привредног суда да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - доставља се 
пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија); потврду о обуци и положеном испиту за 
директора установе (оригинал или оверена фотоко-
пија). Пријава која не садржи уверење о положеној 
обуци и испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуном, јер програм обуке за директора и правил-
ник о полагању испита нису донети, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора 
у законском року. Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Пријава на конкурс 
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обавезно мора да садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Документација се може доста-
вити лично или поштом, на адресу школе. школа нема 
обавезу да кандидатима враћа документацију. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 021/779 006. Пријава са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти на 
горе наведену адресу, са назнаком:”Конкурс за дирек-
тора школе”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у побликацији “Послови”, 
не рачунајући дан објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛАВКО РОДИЋ”

21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које: има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педагога 
и психолога стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
( 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.септембра 2005.године; лице које је стекло 
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 нау-
ка мора да има звршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; има дозволу за 
рад за наставника и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпит-
ни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140. став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе 
наведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140. став 3. истог закона за наставника 
основне школе, то јест високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, или 
вишим образовањем 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 одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: пријаву на 
конкурс са биографским подацима, односно радном 
биографијом; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о годинама рада 
у области образовања после стеченог одговарајућег 
образовања; уверење основног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога-за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење МУП-а да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење привредног суда да није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (може из досијеа запосленог, а изабрани канди-
дат ће накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; оверену фотоко-
пију доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
уколико га поседује, односно потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду; за кандида-
те који су претходно обављали дужност директора 
школе доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања; оверену 
фотокопију лиценце за директора (ако је кандидат 
поседује); доказ о знању српског језика, уколико 
високо образовање није стечено на српском језику 
(оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем 
или вишем образовању на српском језику или потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика). Приложене 
фотокопије треба да буду оверене од стране јавног 
бележника. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и комплет-
ном документацијом доставља лично или поштом на 
горе наведену адресу школе, са назнаком “Конкурс за 
избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

21235 Темерин, Народног фронта 80

Директор 
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које: има одговарајуће високо образовање за 
наставника средње стручне школе (подручје рада 
машинство и обрада метала, личне услуге и еко-
номија, право и администрација) или гимназије, за 
педагога и психолога стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-

не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.септембра 2005.године; 
лице које је стекло студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; има дозволу за рад 
за наставника и стручног сарадника; има обуку и поло-
жен испит за директора установе; има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правоснажном 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 примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидат на конкурсу подноси: пријаву 
на конкурс са биографским подацима и кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу настаника, односно струч-
ног сарадника; потврду о годинама рада у области 
образовања после стеченог одговарајућег образо-
вања; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (може из досијеа запосленог, а на захтев 
Покрајинског секретаријата лекарско уверење 
ће доставити кандидат који буде добио претход-
ну сагласност); уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење МУП-а да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених само кан-
дидати, који су променили презиме односно име 
након издавање дипломе; доказ о знању српског 
језика, уколико високо образовање није стечено 
на српском језику (потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика) односно доказ о знању мађарског 
језика уколико високо образовање није стечено 
на мађарском језику ( потврда одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из мађарског језика); оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико га поседује, односно потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду; за канди-
дате који су претходно обављали дужност дирек-
тора школе доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
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оверену фотокопију лиценце за директора (ако је 
кандидат поседује). Приложене фотокопије треба 
да буду оверене од стране јавног бележника. Кан-
дидат изабран за директора школе који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директо-
ра и комплетном документацијом доставља лично 
или поштом на горе наведену адресу школе, са 
назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”.

ОШ “ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ”
21220 Бечеј, Доситејева 4

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 139, чланом 
140. ставови 1. и 2. и изузетно став 3 и чланом 122. 
став 2. став 5. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017) и члана 121. Статута ОШ “Здравко Гло-
жански” у Бечеју и то: да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140. ставови 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено 
за наставника у подручју рада: разредне и предмет-
не наставе у основној школи и стручног сарадника 
и то: 1. на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
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 нау-
ка; лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра- зовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; да је 
прошао обуку и положен испит за директора уста-
нове; да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку 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 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није пра-
воснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, против кога није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (диплома 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-

вању на језику на коме остварује образовно-васпит-
ни рад) или доказ о положеном испиту из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
(Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140. став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/2017), дуж-
ност директора може да обавља и лице које има 
образовање из члана 140. став 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” 88/2017) - наставник предметне или разредне 
наставе, дозволу за рад наставника, или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања - потврду (у 
оригиналу или оверену копију) о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, од нај-
мање 8 година; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага, уверење издато од надлеж-
не полицијске управе о казненој евиденцији за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3.) Закона о 
основама система образовања и васпитања и уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (у оригиналу или оверену фото-
копију). Пријава која не буде садржала доказ/уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, а уколико 
кандидат буде изабран биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад-српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику, канди-
дат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика - у 
оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује 
(оверена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
(оверена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе; биографију, са контакт телефоном 
и адресом електронске поште, са кратким прегле-
дом кретања у служби, стручном усавршавању и 
предлогом програма рада директора школе; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима-лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, да није старије од 6 
месеци (оверена копија), Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова достављају се 
у затвореним ковертама на горе наведену адресу 
школе, са назнаком “За конкурс за директора шко-
ле” или предати лично у просторијама секретарија-
та школе. Конкурсна документација се не враћа. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I број 2

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Сл. гласник РС” бр.24/05, 61,05 , 54/09,32/2013, 
75/2014,13/2017 - одлука УС и 113/2017) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл.139 став 
1. тачка 1,2,3,4,5 и чл.140. став 1 и став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 88/2017). и то: 1) 
да има одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије), и то: 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти- дисципли-
нарне, 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 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 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама другог степене из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трнсдисциплинарне 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; 2) да 
има психичку, физичку и здравстве- ну спососбност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
оставарује образовно-васпитни рад. Потребна школ-
ска спрема одређена је у Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама из опше-
образовних предмета, наставник физичког васпитања 
(“Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011 , 9/2013, 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр. и 2/2017) и то: професор физичког 
васпитања; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор физичког вас-
питања-дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања-дипломирани 
организатор спортске рекреације; професор физич-
ког васпитања-дипломирани кинезитерапеут; дипло-
мирани професор физичког васпитања и спорта-мас-
тер; дипломирани професор физичког васпитања 
кинезитерапије-мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилни-
ком и овим конкурсом и то: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном школовању, не 
старију од 6 месеци; доказ о испуњености услова из 
члана 139 став 1 тач. 5) Закона (да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, уколико обра-
зовање није стечено на српском језику); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
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рену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци, или 
трајни са холограмом, (оригинал или оверену фото-
копију); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључење уговора о раду; 
уверење МУП-а да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рија од 30 дана); пријавни формулар за пријаву на 
конкурс скинути са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс и комплет-
ном документацијом доставља лично у секретаријат 
школе или поштом на адресу школе. Неблаговаре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом се неће узимати у разматрање. 
Остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору, а која нису обавезна. 
Пријаве на конкурс заједно са потребном документа-
цијом, доставља се установи у затвореним ковертама, 
са назнаком “Конкурс за наставника физичког васпи-
тања”, лично или препоручном поштом, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” на горенаведену адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
94% радног времена, за рад у 

издвојеном одељење школе у Локу 

Наставник руског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 

дана, 89% радног времена, за рад 
у издвојеним одељењима школе у 
Локу и Гардиновцима и матичној 

школи у Тителу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са чланом 3 став 1 
тачка 1) подтачка а) и тачка 3) подтачка 4) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у 
погледу образовања за радно место наставника срп-
ског језика: професор српског језика и књижевности; 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; професор српске књижевности и јези-
ка; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима; професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима; професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; про-

фесор југословенске књижевности са страним јези-
ком; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор српс-
ког језика и српске књижевности; дипломирани ком-
паратиста; мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком); 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 лингвистика), Филологија, модул: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; мастер 
филолог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: срп-
ски језик и књижевност; Србистика. Услови у погледу 
образовања за радно место наставника руског језика: 
професор, односно дипломирани филолог за руски 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил руски језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил руски језик), мастер про-
фесор слависта - руски језик и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
достављају школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе ( за лица која су стекла академ-
ско звање мастер доставља се и оверена фотокопија 
дипломе о завршеним основним академским студија-
ма); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); доказ о знању српског језика се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; 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 за законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверену фотокопију, 
не старији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе 
наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник, сва звања, за 
ужу област Основне научне 

дисциплине у спорту и физичком 
васпитању, група предмета 

Активности у природи 
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о 
високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017), Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова Факулте-
та спорта и физичког васпитања у Новом Саду и 

Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду. ОСТАЛО: 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: ове-
рену копију дипломе доктора наука из одговарајуће 
научне области; биографију са неопходним елемен-
тима за писање Извештаја; списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове; доказ о неосуђива-
ности (МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана од 
дана објављивања овог Конкурса, на горе наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА 
ШАНТИЋ”

Гајдобра - Нова Гајдобра
21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник математике
на одређено време, до повратка 

стално запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради 

неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања(„Сл. гласник РС” 88/2017) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017)-односно: професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
информатике - математике; дипломирани матема-
тичар - астроном; дипломирани математичар - при-
мењена математика; дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; 
мастер математичар; мастер професор математи-
ке; мастер професор математике и физике; мас-
тер професор математике и информатике; мастер 
професор физике и математике; мастер професор 
информатике и математике; дипломирани профе-
сор математике-мастер; дипломирани математичар 
- мастер; дипломирани инжењер математике - мас-
тер (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар - професор математике; 
дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); професор хемије 
- математике; професор географије - математике; 
професор физике - математике; професор био-
логије - математике; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; дипломирани математичар и информатичар; 
дипломирани математичар - механичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и инфор-
матике.; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе : пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја,линк: http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-
KONKURISANjE.doc, кратку биографију или CV; ове-
рен препис /фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; уверење о држављанству , не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (прибављено од стра-
не надележног органа МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
само кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази о здравственој, психичкој и физичкој 
способности прибављају се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу.

ПАНЧЕВО

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел./факс: 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017) и усло-
ве прописане Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника у 
основној школи, односно педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) под 
тачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да има 
најмање осам година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; да има дозволу за 
рад за наставника, педагога или психолога (лицен-
ца или стручни испит); да има положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат је дужан да 
положи испит за директора школе у законом про-
писаном року).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, уве-
рење издато од надлежне полицијске управе о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и уверење Привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - сва 3 уверења 
не старија од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија), фотокопију важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику), канди-
дат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика у 
оригиналу или оверену фотокопију; потврда о рад-
ном искуству најмање 8 година радног искуства у 
области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, - уверења о положеном 
испиту за директора (пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора школа 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт 
ће бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења 
посебног уговора о међусобним правима и обавеза-
ма. Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени доказ о резултату стручно 
педгошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате струч-
но педгошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доставити и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или у овереним фотокопијама не старијим од 
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве са документацијом и при-
лозима достављају се искључиво поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора” или лично у секретаријату школе. Додат-
не информације путем телефона: 013/262-4059.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

Панчево, Новосељански пут 31
тел 013/219-0023

Наставник социологије, 
социологије са правима грађана 

и наставник устава и права 
грађана

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике-
Србије, 2) да има одговарајуће образовање (пропи-
сану стручну спрему) према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“ бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни пред-
мет (социологија, социологија са правима грађана и 
устав и права грађана) и у складу са чланом 140 ст. 1 
тачка 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ бр. 88/2017).

Наставник музичког васпитања
са 10% радног времена, на одређено 

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

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике 
Србије; 2) да има одговарајуће образовање (пропи-
сану стручну спрему) према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016) за наведени  настав-
ни предмет (музичко васпитање) и у складу са чланом 
140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни  гласник РС“ бр. 88/2017).

Наставник патологије, наставник 
болести животиња, наставник 
професионалне праксе - ВТ-Б 

група
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике 
Србије, 2) да има одговарајуће образовање (пропи-
сану стручну спрему) према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
5/2015) за наведени наставни предмет (патологија, 
болести животиња, професионалне праксе - ВТ) и у 
складу са чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017), 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (наведени доказ 
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а 
пре потписивања уговора о раду), 5) да зна српски 
језик, 6) да поседује образовање 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 (члан 142 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). У поступку одлу-
чивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате 
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју ће вршити надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака у складу са 
чл. 154 ст. 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања и члана 155 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар, са назнаком да се конку-
рише за одређено радно место, школи се доставља и: 
оверена фотокопија дипломе, уверење о држављан-
ству, доказ о неосуђиваности кандидата (доставља се 
уз пријаву на конкурс), доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - срп-
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ски језик (диплома издата на српском језику или уве-
рење - да је исти полагао српски језик на факултету). 
Уколико кандидати достављају оверену фотокопију 
дипломе као доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, дужни су то да назна-
че у својој пријави. Кандидат је дужан да уколико не 
поседује образовање 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, да 
исто стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидати који имају положен 
стручни испит или испит за лиценцу или који су има-
ли педагогију и психологију на факултету - дужни су 
да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Својеруч-
но потписане пријаве на конкурс слати на адресу: 
Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”, Панчево, 
Новосељански пут 31, са назнаком „За конкурс“. Теле-
фон 013/219-0023, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14
тел./факс: 013/681-512

Наставник физике
на одређено време до добијања 

сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободног радног 

места, односно до преузимања, а 
најдуже до 31.08.2018.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најдуже до 31.08.2018.

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена у 

настави и 5,56% радног времена у 
библиотеци, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 
60 дана, а најдуже до 31.08.2018.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у 
чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр.88/17) и то: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван за кривична 
дела у складу са чланом 140 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да је држављанин Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачка-
ма 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 под тачком 2 пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: 1) диплому 
или оверену фотокопију дипломе, 2) извод из каз-
нене евиденције (прибавља сваки кандидат у поли-
цијској управи према месту рођења, а лица рођена 
у иностанству према месту пребивалишта), 3) уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију уве-

рења о држављанству РС, 4) доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (диплома издата на српском језику 
која је приложена као доказ под тачком 1 сматра 
се доказом о знању српског језика, 5) фотокопију 
извода из матичне књиге рођених са холограмом и 
6) фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са кратком биографијом, адресом и 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник енглеског језика
за 11,11% ангажовања, односно 2 
часа недељно, на одређено време 
до повратка раднице са боловања 

преко 60 дана 
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: за наставника енглеског језика - професор 
односно диплимирани филолог за енглески језик 
и књижевност; мастер филолог (студијски про-
грам Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); да има пси-
хичку, физичку, 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 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету - шко-
ли, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве 
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Васпитач установе
на одређено време због повећаног 

обима посла, до 31.08.2018.
УСЛОВИ: основне струковне студије првог степе-
на на студијском програму образовања васпитача 
деце предшколског узраста обима 180 бодова ЕСПБ 
у трајању од најмање 3 године, VI/1 степен стручне 
спреме. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом 
(CV) прилаже документацију у овереним копијама: 
диплому о стеченој стручној спреми или уверење о 
дипломирању; уверење да се против њега не води 
кривични поступак, основни и виши суд; уверење о 
држављанству; трајни извод из МКР; копију личне 
карте; лекарско уверење; дозволу за рад васпита-

ча, лиценцу; доказ из казнене евиденције прибавља 
установа. Пријаве слати на горенаведену адресу. За 
ближа обавештења обратити се на тел. 010/385-202. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

“Др ОБРЕН ПЕЈИЋ” ПИРОТ
18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник стручних предмета: 
Производња хлеба, Објекти и 
опрема у пекарству, Сировине 

у пекарству и предмета 
Производња пецива, колача и 

тестенина
на одређено време ради замене 
запосленог који је изабран за 

директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање (у складу са чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања): дипломирани инжењер технолог, 
одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско 
и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 
инжењерство или биохемијско инжењерство и био-
технологија; дипломирани инжењер технолог, одсек 
прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна 
храна, угљенохидратна и сточна храна или микроби-
олошки процеси; дипломирани инжењер технологије, 
смерови угљенохидратне хране или микробиолошки 
процеси; дипломирани инжењер технологије, смер 
биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломи-
рани инжењер технологије хемијског и биохемијс-
ког инжењерства; дипломирани инжењер техноло-
гије исхране; дипломирани инжењер технологије 
врења; дипломирани инжењер прехрамбене техно-
логије биљних производа;  дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију конзервирања и врења; 
дипломирани инжењер пољопривреде за техноло-
гију ратарских производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију биљних производа; 
мастер инжењер технологије, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму: 
Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрам-
бено инжењерство или Прехрамбена технологија; 
мастер инжењер технологије, претходно завршене 
основне академске студије на одсеку Прехрамбена 
технологија; мастер инжењер пољопривреде, прет-
ходно завршене основне академске студије на одсеку 
Прехрамбена технологија на модулима: Технологија 
конзервисања и врења; Технологија ратарских про-
извода или Управљање безбедношћу и квалитетом у 
производњи хране. Кандидат треба 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и одштампани пријавни формулар зајед-
но са потребном документацијом достављају школи. 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: oверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (канди-
дат који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фото-
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копију дипломе о завршеним студијама првог степе-
на), оригинал или оверену фотокопију уверења или 
потврде о неосуђиваности за горенаведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци), канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад - оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или ориги-
нал или оверена фотокопија уверења односно потвр-
де о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Пријавни формулар са потребном документацијом се 
подноси лично или на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац, Вука Караџића бб
тел. 012/674-008, 012/674-378

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017), да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, вас-
питача и стручног сарадника, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука са претходно завршеним студијама 
првог степена из научне, односно стучне области 
за одговарајући предмет односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу); обуку или положен испит за 
директора установе; да има најмање 8 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; да има дозволу за рад, обуку и положен струч-
ни испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема савладану обуку и положен испит за 
директора биће у обавези да исти положи у закон-

ском року), резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (дос-
тавља кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе).

ОСТАЛО:Уз пријаву кандидати дужни су да доста-
ве и следећу документацију: биографске податке, 
односно радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оригинал или оверену копију уверења 
о положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); потврду о рад-
ном искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања (подноси се у оригиналу), оригинал; 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (доставља канди-
дат који је претходно обављао дужност директора 
установе), оригинал; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (документ не сме бити старији од 6 
месеци); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (документ не сме бити старији од 6 месеци, 
подноси се оригинал); уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело или прив-
редни преступ утврђен као услов у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
(доказ о испуњавању доставља кандидат у оригина-
лу); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
оквирни предлог програма рада директора школе за 
време мандата. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање сте-
чено 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 те врсте, доз-
волу за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи на 
пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати ће бити позвани на интервју од стране 
Комисије за избор директора школе, по истеку рока 
за пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Документа достави-
ти у оригиналу или овереној копији, не старија од 6 
месеци. Пријаве уз попуњен и одштампан образац 
формулара на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, са 
потребном документацијом, доставити лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
директора школе - не отварај”. Особа задужена за 
пружање додатних информација у вези са конкур-
сом је Бојан Милојковић (телефон број 060/505-87-
12) или позвати на телефоне школе: 012/674-008 и 
012/674-378.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” 

12257 Турија
тел. 012/884-088

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање које под-
разумева: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, или 

специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме за 
рад наставника у основној школи; 2) поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) 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 уго-
вора о раду. Испуњеност услова из става 1 тачка 
5) доказује се тако што кандидат који није стекао 
средње, више или високо образовање на српском 
језику доставља доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Потребно је да кандидати попуне 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете и одштампан зајед-
но са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Документа доставити у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс - не 
отварати”, у оригиналу или овереној фотокопији, 
не старијој од шест месеци. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број: 012/884-088.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставена
на одређено време до повратка 

радника са функције, а најдуже до 
31.08.2018. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно je да кандидат испуњава и услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да има одговарајуће образаовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања васпитање у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних срад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, 11/2012, 15/13, 2/2016, 10/2016); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију: диплому о 
завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење. Непот-
пуне и неблаговремене молбе неће се узимати у раз-
матрање.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362970

e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног преко 60 дана

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у 
складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017); знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; поседо-
вање држављанства РС; неосуђиваност 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 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 да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; поседовање психичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима. Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи доказ о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених; оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но 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 општеобразовни рад (осим кандидата  
који су образовање стекли на то језику), уверење о 
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштам-

паним пријавним формуларом, достављају установи. 
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 поступа-
ка. Пријаве слати на адресу основна школа “Топлички 
хероји” 18412 Житорађа, Светосавска 25.

СМЕДЕРЕВО

ОМШ „БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка

10. октобра 13
тел. 026/317-490 

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, за рад 
у издвојеном одељењу у Великој 

Плани
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника клавира може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања, односно одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/17), стечено 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и то дипломирани музи-
чар - пијаниста, дипломирани музичар - усмерење 
пијаниста или мастер музички уметник - професио-
нални статус клавириста.

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

неплаћеног одсуства, од 01.03.2018. 
године до 31.05.2018. године

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника хармонике може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања, односно одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/17), стечено 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; и то дипломирани музи-
чар - акордеониста, дипломирани музичар - усмерење 
акордеониста или мастер музички уметник професио-
нални статус акордеониста или хармоникаш.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђива-
ност 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 канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом доставља школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: краћу биографију са 
одштампаним формуларом, доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о неосуђиваности. Све 
оверене фотокопије напред поменуте документације 
не смеју бити старије од 6 месеци. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве конкурсна комисија неће узети у разматрање. 
Решење о избору кандидата конкурсна комисија доно-
си у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве 
треба послати на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 026/317-490.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

11328 Водањ
тел. 026/4715-004

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
13.12.2017. године поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

КОЛАРАЦ“
11431 Колари

тел. 026/4711-054

Наставник историје
са непуним радним временом, 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер исто-
ричар, дипломирани историчар - мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије историје. Кандидати треба да да 
испуњавју и следеће услове: поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а заједно 
са одштампаним пријавним формуларом школи дос-
тављају: радну биографију, уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених, диплому или 
уверење о стеченом образовању, уверење о неосуђи-
ваности које издаје надлежна полицијаска управа. 
Кандидати који образовање нису стекли на српском 
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језику потребно је да приложе доказ о знању српс-
ког језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Потребно је тражена докумен-
та приложити у оригиналу или оверене фотокопије 
(овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о 
држављанству и о неосуђиваности не сме бити ста-
рије од 6 месеци. Уколико се уместо дипломе прилаже 
уверење о стеченом образовању, оно не сме бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне прија-
ве, као и пријаве уз које су достављене неоверене 
фотокопије потребних докумената, неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, лично или телефоном 
026/4711-054.

Спремачица - ложач
у издвојеним одељењима у Ландолу 
и Луњевцу, на одређено време ради 
замене одсутних запослених преко 

60 дана 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне спре-
ме и положен испит за ложача. Кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају: радну биогра-
фију, уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених, сведочанство о стеченом основном 
образовању и уверење о положеном испиту за ложа-
ча, уверење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа. Кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику потребно је да приложе 
доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Потреб-
но је тражена документа приложити у оригиналу или 
оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 
месеци). Уверења о држављанству и неосуђиваности 
не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су доставље-
не неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично 
или телефоном: 026/4711-054.

СОМБОР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
СОМБОР

25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чла-
ном 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017). Дужност директора школе може да обавља 
лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника средње стручне школе за 
подручје рада Економија, право и администрација 
и Трговина, угоститељство и туризам, за педагога и 
психолога. Наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 

студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе 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 10.09.2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидат мора да има и: дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Директору који не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дужност прес-
таје дужност директора. Пријаве на конкурс, заједно 
са потребном документацијом, достављају се школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе 
подноси: биографске податке, односно радну био-
графију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника средње стручне школе за подручје 
рада економија, право и администрација и трговина, 
угоститељство и туризам, за педагога и психоло-
га; оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, 
односно стручни испит); оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе; оригинал 
или оверену фотокопију уверења да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (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); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - издат од полицијске управе или 
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кри-
вична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/2015) - у даљем 

тексту: Правиилник, а у складу са чланом 7 став 5 
Правилника; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 
извод из матичне књиге рођених - оригинал; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о знању српског 
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад - диплома о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању или потврда о положеном испиту из 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора (извештаји просветног савет-
ника), кандидат је дужан да достави извештај уколико 
је над његовим радом вршен стручно-педагошки над-
зор; уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе дужно 
је да поред доказа из тачке 12) достави и резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оверена фотокопија. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разма-
трати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи 
све доказе којима се потврђује испуњеност услова за 
избор директора прописаних чланом 122 став 5, чла-
ном 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријава на конкурс се подно-
си непосредно или путем препоручене поште на адре-
су: Средња економска школа Сомбор, 25000 Сомбор, 
ул. Апатински пут 90, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе“. О резултатима конкурса Школски одбор 
ће обавестити лица која су се пријавила на конкурс 
након пријема решења о именовању директора шко-
ле од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја. Права, обавезе и одговорности директора 
школе утврђују се посебним уговором о међусобним 
правима и обавезама, без заснивања радног односа.

ОСНОВНА ШКОЛА
”РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”
25253 Ратково, Ратка Павловића бб

тел. 025/883-915

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује: одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно среуч-
не области или области педагошких наука - у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је утврђивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или психоло-
га; дозволу за рад (лиценцу) наставника; лиценцу 
за директора школе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање српског јези-
ка и језика на ком се остварује образовано-васпитни 
рад; 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 да за њега није, у скла-
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ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
најмање осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и васпитање, 
накион стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горенаведених услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, за 
наставника основне школе, дозволу за рад наставни-
ка, обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако кандидат посе-
дује; оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само за кандидате на конкурсу који су 
претходно обављали дужност директора школе), 
оверену фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно); уверења да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверења о неосуђива-
ности из основног суда и привредног суда и уверење 
о некажњавању из казнене евиденције МУП-а). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити 
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближе информације могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 025/883-915 
или 062/899-1347.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25250 Оџаци, Школска 20

тел. 025/5746-118

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице које 
поред општих услова утврђених законима који 
регулишу радне односе испуњава и посебне услове 
предвиђене Законом о основама система образовања 
и васпитања (у даљем тексту Закон) и то: одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за 
наставника из поручја рада школе, за педагога или 
психолога; дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника (лиценцу); обуку и положен испит за 
директора (у даљем тексту: лицену за директора); 
најмање 8 година радног искуства у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Поред наведених канди-
дат треба да испуњава и следеће услове предвиђене 
чланом 139 Закона и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање, 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије, 5) да зна српски језик. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености услова под 1, 
3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ о 
испуњености услова под бројем 2 доставља се прили-
ком пријема у радни однос.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси 
и: диплому о одговарајућој стручној спреми пре-
ма члану 140 Закона уверење о положеном испиту 
за лиценцу за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; потврду о годинама рада после стече-
ног одговарајућег образовања, лекаско уверење 
(може и из досијеа, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно пре закључења уговора прибавити 
ново лекарско уверење), уверење о некажњавању 
из суда, СУП-а и из привредног суда; уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених за кан-
дидате који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе, доказ о познавању јези-
ка у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
уколико се на конкурс пријављује лице које је пре-
дходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Сви наведени документи се достављају као ориги-
нали или оверена фотокопије. Неотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. О 
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен 
у року од 8 дана од дана пријема решења о име-
новању директора школе од стране министра про-
свете науке и технолошког развоја. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу школе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

25260 Апатин, Српских владара 24
тел. 025/773-316

e-mail: sekretar@zarko.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће обра-
зовање из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора; најмање осам година 
рада у школи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад; 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидат који буде изабран за дирек-
тора, а нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе: доказ о одговарајућем обра-
зовању, извод из књиге држављања издат у прет-
ходних шест месеци или оверену фотокопију истог, 

оверену фотокопију или препис лиценце за настав-
ника, односно психолога или педагога, потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и 
васпитања од послодавца где га је стекао (потврда 
мора да садржи назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат био рас-
поређен и време трајања рада из области образо-
вања и васпитања, лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способнос-
тима за рад са децом и ученицима, издато у прет-
ходних шест месеци, уверење да није осуђивано за 
горенаведена дела из конкурса). Поред наведеног, 
уколико се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцене спољашњег вредновања. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са документацијом и прилозима достављају се на 
горенаведену адресу основне школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др РУЖИЦА РИП”

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник медицинске етике на 
мађарском језику

са 4,71% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) за наставника; 
психичка, физичка и здравствена 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 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; 
знање српског и мађарског језика. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
прибавља се пре закључења уговора о раду, а остали 
докази су саставни део пријаве на конкурс. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: ове-
рену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за наставника 
медицинске етике на мађарском језику, у средњој 
стручној школи, у складу са одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална зашти-
та (“Сл.гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/215 
и 11/2016), звање: професор филозофије, дипломи-
рани филозоф, професор филозофије и социологије, 
мастер филозоф; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом, за 
кривична дела наведена у условима конкурса - издат 
од полицијске управе или суда (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа 

Наука и образовање
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

о знању српског и мађарског језика - диплома о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању или 
потврда о положеном испиту из језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, за оба језика. 
Пријава ће се сматрати потпуном уколико садржи све 
доказе којима се потврђује испуњеност услова про-
писаних чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а који 
су у конкусу наведени у делу: услови. Пријава на кон-
курс се подноси непосредно или путем препоруче-
не поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос”. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
Комисија неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

“АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Наставник дефектолог
на одређено време до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и следећег степена и врсте 
стручне спреме: дипломирани дефектолог; 2) 
положен испит за лиценцу или приложити доказ 
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 је 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са ЕСПБ; 3) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 4) да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) држављанство Републике Србије; 6) 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: дипло-
му о стеченом образовању (оверену фотокопију); 
оверену копију потврде о положеном испиту за 
лиценцу или уверење издато од стране високош-
колске установе да кандидат поседује образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија); уверење издато од 
стране МУП-а о неосуђиваности. Уверење о здрав-
ственом стању дужан је да донесе кандидат који 
на конкурсу буде изабран. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом предати у секретаријат школе или посла-
ти поштом на адресу ШОСО „Антон Скала”, Стара 
Пазова, Карађорђева 12.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел. 022/639-061

Директор
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона, односно треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за 
наставника основне и средње музичке школе, за 
педагога и психолога, подручје рада: култура, умет-
ност и јавно информисање, да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, да 
има обуку и положен испит за директора установе 
(након доношења ближих услова за испит од стра-
не министра), да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да не постоје 
законске сметње из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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 дискриминатор-
но понашање); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријава на конкурс уз остале податке обавезно 
треба да садржи име и презиме, адресу, број теле-
фона и потпис кандидата, а подноси се на српском 
језику ћириличким писмом. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за лиценцу, оверену фотокопију или ориги-
нал потврде о дужини рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања после стеченог обра-
зовања, оверену фотокопију или оригинал доказа 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) - овај доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду, уверење о некажњавању из суда, 
полицијске управе и из привредног суда, оверену 
фотокопију или оригинал држављанства Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверење 
о завршеној средњој, вишој, високој школи или 
факултету или друга исправа коју издаје надлеж-
на високошколска установа или друга институција, 
односно установа којима се или којом се доказује 
познавање српског језика, извод из МКР за канди-
дате који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе. Уколико кандидат нескривље-
но (о чему доноси доказ да је поднео захтев) није 
у могућности да у року за достављање конкурсне 
документације достави доказе о некажњавању 
(због динамике рада органа који издаје исправу), 
овај доказ може доставити у накнадном року од 7 
дана од дана истека рока за достављање конкурс-
не документације, сходно одредби члана 32 став 5 
Статута МШ “Петар Кранчевић”. Директор установе 
бира се на период од 4 године, мандат директора 
тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Наведена документа се не 
враћају по завршетку конкурса. Особа за контакт: 
секретар школе Наташа Јовановић, на број теле-
фона 022/639-061. Пријаве са документацијом сла-
ти или донети лично на адресу школе са назнаком 
“За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”

22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670- 112

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017) и у складу са чл. 3 став 
1 тачка 11 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном 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 ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови у погле-
ду образовања: дипломирани хемичар, профе-
сор хемије, професор хемије и физике, професор 
хемије и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и 
развој, дипломирани физикохемичар, дипломира-
ни хемичар - смер хемијско инжењерство, профе-
сор билогије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор биологије 
и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, 
дипломирани професор хемије - мастер, профе-
сор физике - хемије, професор географије-хемије, 
професор билогије-хемије,дипломирани професор 
физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
билогије-хемије, мастер, дипломирани педагог за 
физику и хемију, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хеммије за основну школу - мастер, 
дипомирани хемичар - мастер, мастер професор 
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор биологије и хемије. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије 
хемије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе (за 
лица која су стекла академско звање мастер дос-
тавља се и оверена копија дипломе о завршеним 
основним академским студијама хемије); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о знању српског јези-
ка доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику; доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 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, 
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. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
адресу школе.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел./факс: 022/500-307

Наставник енглеског језика у 
првом циклусу

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, са 
40% радног времена, тј. 8 часова у 

наставни недељно
УСЛОВИ: 1) професор одговарајућег страног јези-
ка, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности, 
4) дипломирани школски педагог или школски пси-
холог, 5) дипломирани педагог или дипломирани 
психолог, 6)-8) брисане -9) лице које испуњава 
услове за наставника предметне наставе у основној 
школи, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије и 
психологије, као и методике наставе, 10) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 11) професор разредне наставе, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит, који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 
12) дипломирани библиотекар - информатичар, 
13) мастер филолог, 14) мастер професор језика и 
књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломира-
ни учитељ - мастер, 17) мастер учитељ, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит, који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског окви-
ра, 18) дипломирани учитељ - мастер, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
ладаност програма модула и положен испит, који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 
19) мастер библиотекар - информатичар. Лица из 
тач. 2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису профе-
сори одговарајућег језика треба да поседују знање 
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира). Лица из тач. 3), 13) и 14) треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједнич-
ког европског оквира), осим уколико нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији, или 
међународно признатом исправом за ниво знања 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика 
у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања из става 2 овог члана имају мастер профе-
сор језика и књижевности (одговарајући студијски 
програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно професор, 
односно мастер учитељ, односно дипломирани учи-
тељ-мастер, односно професор разредне наставе, 
мастер професор или професор у предметној наста-
ви и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2.

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 35% радног времена, тј. 7 часова 

у настави недељно
УСЛОВИ: 1) професор историје, 2) професор исто-
рије и географије, 3) дипломирани историчар, 4) мас-
тер историчар, 5) дипломирани историчар - мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије историје. 

ОСТАЛО: Кандидати треба и: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани 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 да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидат је дужан да приликом пријаве на конкурс 
достави следећу документацију: пријавни формулар 
(попуњен и одштампан); диплому о стеченом висо-
ком образовању (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о држављанству - не старији од шест месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
српски језик (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима се 
подноси пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар попуњава се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Основна школа „22. јул”, 22325 
Крчедин, Наде Јаношевић 4, са назнаком „Конкурс за 
наставника енглеског језика I циклус” или „Конкурс за 
наставника историје”. За потребне информације обра-
тити се секретару школе на телефон 022/2500-620.

СУБОТИЦА

ОШ „КИЗУР ИШТВАН” 
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
са 77% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
са 25% радног врмена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог обра-
зовања према члану 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено на студијама другог степена: 
мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (студије дру-
гог степена из научне, односон стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области падагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника у основној 
школи, педагога или психолога, 2) поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима, 3) поседовање држављанства Републи-
ке Србије, 4) знање српског језика и језика на којем 
изводи образовно-васпитни рад, 5) неосуђиваност 
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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника, биће 
одбачене закључком Конкурсне комисије. На конкурс 
кандидати треба да приложе: потписану пријаву са 
биографијом, попуњени пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверен препис/фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о познавању језика у складу са одредбом члана 
141 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања, уверење из основног и привредног суда о 
неосуђиваности/некажњавању 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 родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених мађународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Лекарско уверење као доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Пријаве на конкурс (радно професионалну биогра-
фију) и доказе о испуњавању услова конкурса доста-
вити лично у секретаријат или на адресу школе: ОШ 
„Кизур Иштван” 24000 Суботица, Ивана Зајца 9. 

ОСНОВНА ШКОЛА
”МАЈШАНСКИ ПУТ”

24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Наставник историје
за рад на српском наставном 

језику, са 50% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер истори-
чар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер, треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје. Поред дефинисане стручне 
спреме кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то да: 
1) има одговарајуће образовање: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) и члана 3 став 
1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 

Наука и образовање
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(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016,11/20162/2017 и 3/2017), 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) 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 поро-
дици, 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 дискрими-
наторно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад .

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из каз-
нене евиденције да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика и језика на којем остварује обра-
зовно васпитни рад - доказ да је кандидат средње, 
више или високо образовање стекао на српском јези-
ку или да је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад је у обавези да достави кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику, док кандидат који је одговарајуће образовање 
стекао на српском језику испуњеност овог услова 
доказује дипломом о стеченом образовању (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог 
услова). Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Психолошку процену способности кандида-
та за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и 
чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати су дужни да  попуне 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у 
листу Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и 
географије, дипломирани историчар, мастер истори-
чар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер треба да имају завршене основне академ-
ске студије историје.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-

ностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним јези-
ком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност,професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани ком-
паратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком), 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 (срп-
ски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност), 
професор српскохрватског језика и књижевности, 
мастер филолог из области филолошких наука, про-
фесор југословенске књижевности и српског језика. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком, Српска филологија: 
српски језик и књижевност,  Србистика.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кан-
дидат треба да испуњава опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и 
то: 1) да има одговарајуће образовање: кандидат 
треба да има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и члана 3 став 1 тачка 6 Правилника 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), 2) да има пси-
хичку, 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, оригинал или оверену фото-
копију доказа о знању српског језика и језика на 
којем остварује образовно васпитни рад - доказ да 
је кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о знању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад, у обавези 

је да достави кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику, док кандидат 
који је одговарајуће образовање стекао на српском 
језику испуњеност овог услова доказује дипломом 
о стеченом образовању (самим прилагањем дипло-
ме доказао је испуњеност овог услова). Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави своју професионалну биографију. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати су дужни да  попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Избор се врши у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
ОШ “Милош Црњански”, 24000 Суботица, Банијска 
67. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ОШ “МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
услове прписане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/17), односно да има: одговарајуће 
високо образовање за наставника школе и подручје 
рада, педагога или психолога, стечено на: студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске сту-
дије); на основним академским студијама у трајању 
од четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2015. године; 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове (кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност) 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 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 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је обаве-
зан да приложи: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлог програма рада; очита-
ну личну карту; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(овера не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (овера не 
старија од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (овера не 
старија од 6 месеци); уверење да није осуђиван за 
кривична дела наведена у одредби члана 139 став 
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1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17); уверење да 
се против кандидата није покренута истрага нити је 
подигнута оптужница; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за рад наставника, педагога или психо-
лога (фотокопија не старија од 6 месеци); потврда о 
радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (оригинал); лекарско уверење, не старије од 
месец дана, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (оригинал); 
извештај просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уко-
лико је кандидат имао појединачни стручни надзор); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања школе 
(доставља кандидат који се пријављује на конкурс а 
који је претходно обављао дужност директора уста-
нове); оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (кандидат који нема 
положен испит за директора установе, има законску 
обавезу да положи испит у року од две године од 
дана ступања на дужност); уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се непосред-
но секретаријату школе или препорученом поштом, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир за разматрање. Бли-
же информације о конкурсу можете добити на број 
телефона 015/556-390.

УЖИЦЕ

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Ужичке републике 116
тел. 031/554-199

Васпитач
УСЛОВИ: да је лице стекло високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер скадемске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; односно да има стечен 
одговарајући академски назив мастер васпитач, са 
којим може да изводи васпитни рад у дому учени-
ка средњих школа. студије другог степена и стече-
ни одговарајући стручни, односно академски назив, 
односно са стручним називом који је у погледу права 
која из њега произилазе изједначен са академским 
називом мастер; да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, сходно 
образовању које мора да има васпитач у средњој 
школи са домом ученика; да има физичку и психичку 
способност за рад са ученицима; да није правоснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању дужем 
од 6 месеци, као и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминатроно понашање било ког 
типа. Пријаве кандидати треба да поднесу у року од 
7 дана од дана објављивања огласа, са назнаком “ За 
конкурс” на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/ 513-492

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услова за 
заснивање радног односа прописане чл. 132, чл. 
139 и чл. 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће 
високо образовање из области правних наука у 
складу са чл. 140 став 3 Закона: на студијама дру-
гог степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злаостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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. држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно- вас-
питни рад. Услови за рад: дозвола за рад секретара. 
За обављање послова наведеног радног места лице 
мора да има дозволуи за рад секретара. Лице које 
нема дозволу за рад секретара дужно је да у року 
од две године од дана заснивања радног односа 
положи испит за лиценцу за секретара. Секрета-
ру који не положи испит за лиценцу за секретара 
у наведеном року престаје радни однос. Лице које 
има положен стручни испит за секретара, право-
судни или стручни испит за запослене у органима 
државне управе или државни стручни испит, сма-
тра се да има лиценцу за секретара. Кандидат је 
дужан да уз попуњени формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања, који се 

преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену 
копију доказа о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу са чл. 140 Закона; уверење из 
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, 
у складу са чл. 139 став 1. тачка 3) Закона; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи, вишој шко-
ли или факултету на српском језику или уверење 
о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сма-
тра се да је достављањем овог доказа, доставио и 
доказ да зна српски језик. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену сособности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене конкурсна 
комисија обавиће разговор са кандидатима који се 
налазе на листи кандидата који испунајавју услове 
за пријем у радни однос и до носи решење о избо-
ру кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Копије дока-
за које се подносе при конкурисању оверавају се 
од стране надлежног органа, у супротном, неће се 
узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве 
број 34, 31000 Ужице са назнаком “ Конкурс за рад-
ном место: секретар”. Информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона: 031/513-492.

ВРАЊЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Моше Пијаде бб

Професор хирургије са негом, 
вежбе

за 8,33% радног времена, на 
одређено време до повратка одсутне 
са боловања, односно ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струков-
на медицинска сестра; дипломирана медицинска сес-
тра; мастер медицинска сестра; виша медицинска 
сестра општег смера; виша медицинска сестра интер-
нистичког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар. Лице из ове тачке 
треба да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор здравствене неге, 
вежбе

за 54,16% радног времена, на 
одређено време до повратка одсутне 
са боловања, односно ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравстве-
не неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра инернистичког смера; виша меди-
цинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Професор здравствене неге, 
настава у блоку

за 39,27% радног времена, на 
одређено време до повратка одсутне 
са боловања, односно ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струков-
на медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша меди-
цинска сестра инернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински техничар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и сле-
деће улосве: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (прибавља установа); да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити ори-
гинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, уверење из казнене евиденције, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду; пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати са назнаком “За конкурс” на 
адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог, а најдуже до 
краја школске 2017/2018. године, 

односно до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба испуњавају следеће 
услове конкурса: 1) да имају одговарајуће образо-
вање, минимум средње образовање и сертификат 
Министарства просвете о савладаној уводној обу-
ци за педагошког асистента; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије, 5) да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а 2 пре закључења уговора 
о раду. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са доставити на адресу: Основна школа „Доситеј 
Обрадовић“, 17500 Врање, Омладинска 20. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛУТИН БОЈИЋ“

17525 Трговиште, 15. септембар бб
тел. 017/452-104

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у члану 139 и 140 ставови 
1 и 2 Закона о основама система васпитања и образо-
вања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017), у даљем тексту: Закон. 
За директора школе може да буде изабрано лице које 
има одговарајуће високо оразовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то :1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајуће предмете, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, (2) на основним студијама 
у трајању од 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставнике ове врсте школе и 
подручје рада, за педагога и психолога школе; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужности) и најмање 
осам година рада у установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора и 
рада кандидата (извештај просветног саветника), као 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашног вредновања, изузетно, ако се на 
конкурсу не појави ни један кадидат са одговарајућим 
образовањем. из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за 
натавника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 године 
рада у установи на пословима васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кадидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем виском образовању; оверен препис уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту (дозволу за рад); обуку и положен испит 
за директора (пријава се неће сматрати непотпуним, 
јер Програм обуке за директора школе и Правилник 
о полагању испитаза директора нису донети, па иза-
брани кандидат биће у обавези да положи испит за 
директора у року који предвиђа закон; потврду да има 
најмање 8 године рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог образовања (не 
старије о 6 месеци), односно за лица које испуњава 
улове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има нај-
мање 10 година радног искуства у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог образо-
вања; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци); уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривини поступак,донета 

наредба о спровођењу истраге, покренуута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Заакона (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци), оквирни план и програм рада дирек-
тора школе за време трајања мандата од 4 године, као 
и остала документа која могу послужити као доказ о 
стручном и организаторским способностима; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора кандидата; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашног вредновања уколико се на 
конкурс пријави лице који је предходно обављало дуж-
ност директора установе; доказ о зању језика на коме 
се остварује образовно- васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); пријем-
ни формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког разоја. Пријаве са потребном докуметацијом дос-
тављају се у року од 15 дана од дана објављивање 
конкурса на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично 
или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа (јавног бележника, органа градске или општин-
ске управе, суда). Ближа обавештења се могу добити 
у секретаријату школе, радим даном до 14 часова, на 
телефон 017/452-104.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник солфеђа
на одређено време до истека 
функције вршиоца дужности 

директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
законске услове: 1) да имају одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања; на студијама другог степена ( мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника солфеђа: дипл. музичар, усме-
рење музички педагог; дипл. музички педагог; дипл. 
музичар - педагог; професор солфеђа и музичке кул-
туре; професор солфеђа; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус - музички педагог; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: формулар 
за пријаву на конкурс (преузима се са сајта Министар-
ства просвете); доказ о одговарајућем образовању; 
доказ да нису кажњавани за кривична дела из тач-
ке 3 (из МУП-а); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; доказ о знању срп-
ског језика (диплома средње школе), уколико одго-
варајуће образовање није било на српском; извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. 
Доказе из тачке 1 и 3-5 подносе кандидати, док доказ 
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из тачке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сва приложена доку-
мента морају бити оригинална или оверене фотоко-
пије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати путем поште на адре-
су: Музичка школа “Јосиф Маринковић”, Вршац, Трг 
победе 4.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла вас-
питача може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године - васпитач; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потпи-
сану биографију кандидата; доказ о стеченом образо-
вању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверења); доказ о држављанству Републике Србије 
(оригинал/оверена копија уверења о држављанству); 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
дипл. правник Миљана Ђура, секретар, телефон број 
013/831-700. Пријаве слати на адресу: Предшколска 
установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића бб

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 35% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу Звездан
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17), и то, да: 1) има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 

стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Под високим образовањем сматра 
се образовање које је стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) на 
студијима другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; или 
одговарајуће високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се 
на сајту Министарства просвете), краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (овере не старија 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела надлежне полицијске управе (не старији од 
6 месеци). Доказ о познавању српског језика, као јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља кандидат који образовање није стекао на српс-
ком језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са потребним документима дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу: Основна школа ОШ „Хајдук Вељко“, 
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1) има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања које је стекло, а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. У складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016 и 2/2017): лице које испуњава усло-
ве за наставника медицинске школе у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 
13/2016 и 2/2017), 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”, број 21/15 и 11/16) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада личне услуге  (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015); лице које 
испуњава услове за стручног сарадника медицинске 
школе у складу са Правилником о  степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 21/15 и 11/16) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
личне услуге  (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015); дипломирани етнолог; етнолог - антропо-
лог; професор одбране и заштите. Наведена лица могу 
да изводе наставу уколико су, у складу са прописом 
којим се уређује стално стручно усавршавање и сти-
цање звања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника, савладала програм обуке за извођење наставе 
из предмета грађанско васпитање за одговарајући 
разред, односно која су претходно завршила неке од 
следећих програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће 
одрастања; Умеће комуникације; Активна настава 
кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и 
зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура 
критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни 
клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте; или која имају завршен специја-
листички курс за наставнике грађанског васпитања 
на одговарајућој високошколској установи. Кандидат 
треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност  за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и  степену стручне спреме; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о похађаном програму или спе-
цијалистичког курса који је услов за извођење наставе 
грађанског васпитања; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (извода из каз-
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нене евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицин-
ска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2 са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270.

ОШ “МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј

Помоћни радник
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање и то да 
има стечен I степен стручне спреме, односно заврше-
но основно образовање (завршену основну школу); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни 
формулар, доказ о одговарајућем образовању, ове-
рену фотокопију дипломе/уверење траженог степе-
на образовања, уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија, доказ да није осуђиван (за 
горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија, доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење издато на 
српском језику која се приложи као доказ да је стекао 
образовање на српском језику која се приложи као 
доказ о одговарајућем образовању сматра се доказом 
о знању српског језика), лекарско уверење, односно 
доказ да има психичку,физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
не смеју бити старије од шест месеци. Услови траже-
ни овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 овог закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани 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 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 

од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 023/771-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања (даље: 
Закон) и у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, а то су: 1. да има 
одговарајуће образовање и то: А) високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или Б) висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.године. Изузетно: 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем. Наставник, васпитач 
и стручни сарадник мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (члан 142. став 1. 
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и струч-
ни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има образовање из члана 142. став 1. Закона. Посло-
ве наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1.приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 
2. лице које испуњава услове за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника са радним стажом стеченим 
ван установе, под условима и на начин утврђеним за 
приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 3. лице које је засновало 
радни однос на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској 
установи ( ако има образовање из члана 142 Закона), 5. 
педагошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник. Потребна стручна спрема је: дипломирани сликар; 
академски сликар - ликовни педагог; академски гра-
фичар - ликовни педагог; академски вајар - ликовни 
педагог; дипломирани сликар - професор ликовне кул-
туре; дипломирани графичар - професор ликовне кул-
туре; дипломирани вајар - професор ликовне културе; 
дипломирани графички дизајнер - професор ликовне 
културе; дипломирани уметник нових ликовних медија 

- професор ликовне културе; дипломирани уметник 
фотографије - професор ликовне културе; дипломира-
ни сликар - професор; дипломирани вајар; дипломи-
рани вајар - професор; дипломирани графички дизај-
нер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 
дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани 
графичар; дипломирани графичар - професор; про-
фесор ликовних уметности; наставник ликовних умет-
ности; мастер ликовни уметник (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); мастер конзерватор 
и рестауратор (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности; лице 
са завршеним факултетом примењених уметности и 
дизајна. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 4. да има 
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно дос-
тави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем 
високом образовању, А) оверена фотокопија дипло-
ме/уверења траженог степена и врсте образовања Б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу- за оне кандидате који то поседују), 3. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за 
горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да 
је стекао образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе ( диплома/уверење издато на 
српском језику која се приложи као доказ под тачком 
2. сматра се доказом о знању српског језика под тач-
ком 6), лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверену фотокопију) доставља изабра-
ни 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 одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за 
наставника разредне наставе у продуженом боравку у 
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу шко-
ле: 23000 Зрењанин, Стражиловска бб, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
секретару школе на телефон: 023/563-840.

Наука и образовање
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Споразум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства културе и информисања, на основу 
којег ће запослени у установама културе похађати обуке о процесу дигитализације културног наслеђа, потписали су ресорни министри 
Бранко Ружић и Владан Вукосављевић. Споразум је потписан у Српско-корејском информатичком приступном центру, у којем ће обуке бити 
организоване. 

„За два месеца од како је СКИП центар отворен, десетак различитих обука прошло је око 1.200 полазника. У питању су најразличитије 
обуке, од е-сервиса Бебо, добро дошла на свет, преко обуке просветних радника за вођење електронског дневника, службеника за примену 
еЗУП-а, до обука за геодете који ће радити на адресном регистру“, рекао је министар Ружић и додао да ће у наредном периоду бити још више 
полазника и обука, јер је процес дигитализације у Србији почео и нема заустављања.

Он је истакао да су за све реформске промене кључни људи и зато је усавршавање њихових знања и вештина најважније како би се грађа-
нима пружиле што боље услуге и како би управа била што модернија и ефикаснија. 

Српско-корејски информатички приступни центар, за који је опрему донирала Република Кореја, а простор обезбедило Министарство 
државне управе, намењен је за обуку радника државне управе у области информационих и комуникационих технологија, али и грађанима, 
студентима, стартап предузећима, невладиним организацијама и локалним самоуправама. Потписивању Споразума присустовао је и амба-
садор Републике Кореје Ју Дае Јонг.

„Србија тренутно са страним компанијама преговара о 54 инвестициона пројекта, вредна 
око 2,5 милијарди евра, која би требало да обезбеде око 29.000 радних места“, изјавио је пред-
седник Привредне коморе Србије Марко Чадеж. 

„Инвестиција високотехнолошке компаније која би у Банату производила делове за елек-
тричне аутомобиле обезбедила би посао за више од 1.000 људи, а други пројекат, такође велике 
немачке корпорације, централној Србији донеће више хиљада радних места“, рекао је Чадеж у 
интервјуу за „Политику“. Он није желео да открије о којим компанијама је реч, али је навео да је 
сигуран да ће се у Србији поново производити трактори, јер су међу заинтересованим фирмама 
за куповину и произвођачи трактора.

Чадеж је истакао да чињеница да је Србија прошле године привукла готово 2,6 милијарди 
евра страних директних улагања, више него све земље у региону заједно, говори да је Србија 
добро место за улагања, сигурно и исплативо.

„Циљ је успешан регион, без баријера и са мање трошкова у међусобном пословању, регион 
који ће имати добру инфраструктуру, подстицајно пословно окружење, прописе усклађене с ев-
ропским, већи привредни раст, више инвестиција и запослених, продуктивније и конкурентније 
компаније способне да више производе и извозе“, рекао је Чадеж.
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У Пријепољу је 30 незапослених са успехом завршило обуку 
„Пут до успешног предузетника“, у организацији НСЗ - Филијале 
Пријепоље. Сертификате полазницима је уручила директорка Фи-
лијале Пријепоље Ана Пејовић. Дводневну обуку води Рафета Хај-
даревић, саветница за развој предузетништва, која је полазнике 
информисала о првим корацима при покретању сопственог бизни-
са, са посебним акцентом на провери предузетничке идеје израдом 
бизнис плана.

Честитајући полазницима на успешно завршеној обуци, Ана 
Пејовић је нагласила да ће им сертификат омогућити да конкури-
шу за средства за самозапошљавање. За многе од њих ово је шанса 
да реализују своју предузетничку идеју и пронађу себи посао у де-
латностима као што су: агенцијске услуге (књиговодствене агенције, 
туристичке агенције), грађевинарство (молерско-фасадерске услуге), 
услужне делатности (лимарски радови, ауто-механичарске ради-
онице), прерада дрвета, текстилство, прерада и производња хране, 
итд.

Драгана Терзић, једна од полазница, одлучила је да конкури-
ше за финансијска средства за подстицање младих предузетника 
и отвори туристичку агенцију, док Селима Обућина планира да се 
бави производњом и дистрибуцијом здраве хране. Она каже да јој 
ова обука много значи и да је веома задовољна услугама и инфор-
мацијама које је добила од стручних сарадника у НСЗ. 

Филијала Прокупље НСЗ је одржала две презентације јавних по-
зива за реализацију програма и мера активне политике запошља-
вања за 2018. годину. Презентацијама је присуствовало више од 30 
послодаваца, којима су представљени јавни позиви за које већ годи-
нама влада велико интересовање: за реализацију јавних радова, до-
делу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија 
теже запошљивих на новоотвореним радним местима, стручну прак-
су, програм обуке на захтев послодавца и подршку запошљавању 
особа са инвалидитетом.

По програму самозапошљавања прошле године склопљена су 53 
уговора, а међу корисницима су 1 особа са инвалидитетом и 3 лица 
ромске националности. Укупно издвојена средства по овом програму 
износе 9,7 милиона динара.

За запошљавање на новоотвореним радним местима издвојено је 
преко 14 милиона динара, захваљујући чему је склопљено 35 уговора 
са послодавцима за запошљавање 63 лица (1 особа са инвалидите-
том).

По програму јавних радова ангажована су укупно 123 лица по 
основу 15 одобрених пројеката (2 уговора омогућила су запошља-
вање 20 ОСИ), а укупан износ уложених средстава је 15,8 милиона 
динара. По програму стручне праксе склопљена су 92 уговора за 156 
лица, у укупном износу од преко 17 милиона динара.

На евиденцији Филијале Прокупље НСЗ на крају јануара било је 
13.691 незапослено лице.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

НОВА РАДНА МЕСТА

ПУТ ДО УСПЕШНОГ
ПРЕДУЗЕТНИКА

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА 
ПРОГРАМЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Обуке за запослене у култури

Регион без баријера

Обуку из предузетништва
у Пријепољу завршило 30 полазника 

Презентација јавних позива
у Филијали Прокупље НСЗ

Јелена Бајевић

Извор: SEEbiz/ Танјуг

Александар Стикић Жарко Стојановић
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Министарски савет за информацио-
не технологије и Канцеларија Вла-
де за ИТ спроводе програм прек-
валификације за 900 програмера 

у Србији. Један од девет градова где се реа-
лизују преквалификације је и Чачак. Полаз-
ници на Факултету техничких наука имају 
дванаест часова обуке недељно наредних 
шест месеци и тромесечну праксу у једној од 
ИТ компанија.

Иако су се школовали за наставнички 
позив, Милош Зурковић и Весна Ивановић 
одлучили су да промене професију. Иско-
ристили су позив Владе Србије да постану 
програмери, јер за овим занимањем влада 
велика потражња на тржишту рада.

– Искрено, пријавио сам се због жеље за 
новим сазнањима, због будућности. Завршио 
сам историју али себе нисам видео у просвети. 
Желим да се бавим нечим креативним, због 
чега сам се и пријавио за преквалификације. 
Часови су за сада веома занимљиви. Тренут-
но радимо PHP, а почели смо од неких основа 
HTML-а и програмирања – каже Милош. 

– Пријавила сам се на курс да бих стекла 
нека нова знања и радила у неким другим 
областима, јер долазим из просвете као и 
колега, а то није нека перспектива за посао. 
Имала сам основна предзнања, али тек смо 
на почетку, сазнајемо много тога, тако да 
верујем да ћемо уз вежбу и доста труда успе-
ти да савладамо програмирање – рекла нам 
је Весна.

У Чачку програм преквалификације тре-
нутно похађају 33 полазника, а међу њима су 
и незапослени и запослени, са факултетом 
или без њега. Предавања држи десет профе-

сора Факултета техничких наука, који ће по-
лазницима приближити Јава програмирање 
и програме за развој веб-апликација.

– Из формалног образовања годишње до-
бијемо око 1.500 програмера, док је потреба 
на тржишту далеко већа. ФТН се пријавио на 
конкурс Владе Србије за организацију прек-
валификација и ми смо изабрани као један 
од девет центара. Сама селекција кандидата 
није много зависила од нас, већ је то радила 
Владина комисија. Од 10.000 пријављених 
кандидата направљена је селекција од 2.000 
полазника. Спискови су прослеђени устано-

вама које су изабране за преквалификацију, 
а ми смо на крају након тестирања изабрали 
33 полазника са којима радимо. Ово је пра-
ви пример неформалног образовања и то је 
још један искорак за нас. Нека прва искуства 
показују да су полазници изузетно мотиви-
сани. Предавачи су истакли да се примећује 
јако велика заинтересованост полазника који 
долазе код нас из шест градова – наводи Да-
нијела Милошевић, продекан ФТН-а.

Преквалификације трају шест месеци, 
након чега је обезбеђена пракса у десет ИТ 
компанија у трајању од три месеца. Полазни-
ци ће имати прилику да посете и најуспеш-
није ИТ фирме које послују у Београду. Осим 
што су учествовали у обезбеђивању свих 
ових програма у оквиру преквалификације, 
Научно-технолошки парк у Чачку спреман 
је да полазницима пружи подршку у покре-
тању сопствених фирми.

– Обезбедићемо награде за три најбоља 
полазника. У нашим просторијама, након на-
ставног и стручног дела, полазници ће има-
ти софт обуку како могу да воде свој бизнис, 
своју фирму ако се одлуче да постану преду-
зетници – најавио је Мирко Пешић, директор 
НТП Чачак.

Према најави из Владе Србије, преквалифи-
кације у ИТ сектору ће се наставити уз подршку 
Програма за развој Уједињених нација, јер су 
прошлогодишње обуке дале резултате. Наиме, 
око 35 одсто, од укупно 100 полазника, запос-
лило се у ИТ сектору. Како је недавно изјавила 
премијерка Ана Брнабић, Влада је у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање већ 
буџетирала средства за још 1.500 полазника 
који треба да прођу обуку у овој години.

Извоз информационо-комуникационих услуга (ИКТ) из Србије у прошлој години 
достигао је рекордних 900 милиона евра, што је за 21,5 одсто више у односу на 2016, 
показао је овогодишњи извештај Народне банке Србије (НБС) о платном билансу. Тако 
је настављен позитивни тренд раста у овој индустрији, од више од 20 одсто годишње у 
претходне три године.

ИКТ сектор остао је најперспективнија привредна грана у Србији и један од највећих 
покретача привредног раста земље. Настављен је позитиван тренд убрзаног развоја и про-
моције услуга, пре свега у области интернет и мобилних технологија, развој апликација, 
као и аутсорсинга. ИКТ сектор највише је допринео смањењу спољнотрговинског дефицита 
са 473 милиона евра трговинског салда и чини половину трговинског салда свих услуга.

Извоз ИКТ услуга је био већи од извоза у традиционалним гранама индустрије, по-
пут воћа и поврћа, обојених метала и производа од гуме, а једино га је надмашио извоз 
електричних машина и друмских возила, од 1,2 милијарде евра.

Влада Републике Србије покренула је низ пројеката за унапређење образовања, инфра-
структуре и правног оквира за развој ИКТ индустрије, како би се повећао број кадрова на 
тржишту и тиме задовољиле потребе дигитализације традиционалних грана индустрије.

Међу најзначајнијим резултатима Владе у 2017. години за унапређење ИКТ сектора, 
издвајају се повећање уписних квота на ИТ смеровима факултета за више од 20 одсто, 
проширење просторних капацитета највећих ИТ факултета, као и покретање изградње 
иновационе инфраструктуре у Нишу, Новом Саду и Београду, у шта улажемо око 70 ми-
лиона евра.

Влада Србије ће наставити у 2018. години да ради на реализацији 35 пројеката које 
је Министарски ИТ савет усвојио као приоритетне и који ће допринети даљем развоју 
ИКТ индустрије у Србији.

ИКТ НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈА ИНДУСТРИЈА У СРБИЈИ

Преквалификације трају шест месеци, након чега је обезбеђена пракса у десет 
ИТ компанија у трајању од три месеца. Полазници ће имати прилику да посете и 

најуспешније ИТ фирме које послују у Београду

ВЕЛИКА ПОТРАЖЊА ЗА ПРОГРАМЕРИМА
Почела преквалификација за ИТ у Чачку

Извоз од 900 милиона евра оборио све рекорде
Извор: http://ozonpress.net/
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Национална служба за запошљавање објавила је 14. фебруара 
јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање, у коме 
позива незапослене да конкуришу за средства за пoкретање 
сопственог посла. На листи делатности које не могу бити суб-

венционисане су класични облици трговине, пољопривреда, такси ус-
луге и игре на срећу, све остало мање или више долази у обзир.

Поред обуке за вођење сопственог посла, која је неопходан услов 
за конкурисање, потребно је имати и идеју са којим послом отпочети. 
Наравно, да би се идеја и успешно реализовала потребно је урадити 
и добар бизнис план, који омогућава будућем предузетнику да јасно 
сагледа своје планове и начин на који ће их остварити. 

Поред субвенције Националне службе, пожељно је имати и 
нешто сопствених средства, која треба уложити у набавку опреме за 
обављање сопствене делатности.

Предлажемо вам неколико послова који могу бити врло профи-
табилни.

• Рачуноводствена агенција
Пред вам је низ послова - од вођења књига за мала предузећа до 

озбиљнијег рачуноводства које обухвата састављање биланса стања, 
биланса успеха, извештаја о новчаним токовима. Улагања су рела-
тивно мала и подразумевају, пре свега, набавку рачунарске опреме, 
али је неопходно знање књиговодства и стално праћење закона и 
прописа.

• Веб-девелопер/ графички дизајнер
Ова два занимања су рангирана на самом врху најплаћенијих 

професија. Постоји мноштво онлајн курсева уз помоћ којих можете да 
научите програмске језике и основе веб-дизајна. Од вас се очекује да 
се добро информишете о свакој фирми за коју будете радили и да сте 
стално у току са новим технологијама. Почетна улагања су релативно 
мала и подразумевају набавку рачунарске опреме и програма за рад.

• Производња дрвене амбалаже
За покретање ове делатности требало би имати у старту најмање 

око 6.000 евра, али уложена средстава се брзо враћају. Неопходан је 
простор од око 35 квадратних метара и комбинована машина са више 
операција за израду елемената за дрвену амбалажу. На тржишту се 
могу наћи репариране машине, а цене се крећу у зависности од броја 
операција, старости и бренда - од 4.000 до 12.000 евра. У овом послу 
лакше ће се снаћи предузетници који имају претходно професионал-
но искуство и завршен столарски занат.

• Производња свећа
За покретање ове делатности потребна је машина екструдер за 

производњу свећа и каса. Пословни простор може да буде и у склопу 
куће, а за старт је потребно око 5.000 евра. Производња није сезонска, 
али је много интензивнија у летњим месецима, док продаја боље иде 
у зимским, па треба водити рачуна о планирању трошкова.

• Агенција за чување деце и старијих особа
За овај посао потребна је, пре свега, жеља и воља за рад са де-

цом и старијим особама, уз адекватна знања и обуку. Од опреме не 
треба много - торба за ношење потребног прибора, радног мантила 
и средстава за пружање услуга, као и за заштиту. Ангажовање је по 
позиву, у договореним временским интервалима (на сат, дан или сва-
кодневно чување). Минимална почетна улагања износе око 200 евра. 
Потребно је медицинско или педагошко образовање, могуће и друге 
струке, као и додатна обука за рад са децом и старима.

• Фризер/ка
Ова бизнис идеја је једна од популарнијих. Велики број особа које 

имају завршен фризерски занат опредељује се да започне самостал-
ни посао, односно отвори свој салон. Такође, поред формалног образо-
вања постоје и курсеви који омогућавају адекватну обуку у овом за-
нимању. Улагања су минимална и односе се на набавку средстава за 
рад као и обезбеђивање простора где ће се делатност обављати. По-
стоји и варијанта рада код куће или одласка код клијента по позиву.

• Одржавање дворишта, башти
Уколико имате искуства и знања на наведеним пословима, ова 

бизнис идеја може бити прави избор. Неопходно је само да у свом 
окружењу имате већи број домаћинстава која могу имати потребу за 
ангажовањем баштована (обично су то викенд насеља или сеоске сре-
дине са старијом популацијом). Када је опрема у питању, за почетак 
вам је потребан тример, велике маказе, баштенски алат и слично.

• Шетање/чување кућних љубимаца 
Ово је једна од бизнис идеја која не захтева скоро никакав почетни 

капитал. На вама је само да осмислите како ћете привући муштерије, 
односно успоставити контакт са власницима кућних љубимаца – да 
ли ћете објавити оглас, делити своје визиткарте у пет шоповима или 
ћете се оглашавати на интернету. Такође, узмите препоруке од задо-
вољних власника кућних љубимаца, а то могу бити ваши пријатељи, 
познаници или породица и све адекватно упакујте у свој маркетинг 
план. Наравно, љубав према кућним љубимцима се подразумева.

Јадранко Матић

ИДЕЈЕ ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
Да би се идеја и успешно реализовала, потребно је урадити и добар бизнис план, који 

омогућава будућем предузетнику да јасно сагледа своје циљеве и начин на који
ће их остварити

Покретање сопственог посла

     ПОЗИВ
   Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање наћи ћете 
на сајту Националне службе за запошљавање, у делу Конкурси. Све 
додатне информације можете добити у најближој филијали Национал-
не служне или путем Позивног центра НСЗ: 0800/300-301. Последњи 
рок за подношење захтева са бизнис планом је 16. април 2018. године.
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ПРОЈЕКАТ ЗА КОНКУРЕНТНУ ПРИВРЕДУ

ЗДРАВЕ ИДЕЈЕ ЗА 
ЗДРАВУ ПЛАНЕТУ

ВЕЛИКА ИЗВОЗНА
ШАНСА СРБИЈЕ

Пријаве трају до 1. априла, а циљ програма је разноврснија понуда, привлачење 
потрошача и повећање продаје и извоза

Ју-Ес-Ејд је покренуо пројекат за конкурентну привреду који подржава 
производњу прехрамбених артикала високе вредности како би стимулисао 
иновације у српској прехрамбеној индустрији. Јединствен пословни модел, 
кроз рад са акцелераторима, подржава индустрију прераде хране у области 
развоја и дизајна нових производа врхунског квалитета. 

Пријаве трају до 1. априла, а циљ програма је разноврснија понуда, при-
влачење потрошача и повећање продаје и извоза.

Шеснаест произвођача хране добиће директну техничку подршку акце-
лератора кроз унапређење технологије и дизајна производа, приступ финан-
сијама и маркетинг, како би развили боље дизајниране иновативне производе.

Александар Павловић, директор УСАИД-овог пројекта за конкурентну прив-
реду, каже да су основни циљеви четворогодишњег пројекта подизање конку-
рентности српске индустрије прераде воћа и поврћа, првенствено на интерна-
ционалном, а затим и на домаћем тржишту.

„То се углавном осликава у подизању вредности производа који се пласирају на тржишта“, каже Павловић.
Више од 80 одсто извоза хране из Србије остваре мала и средња предузећа, па се највише рачуна на њих. Предузетнички центри и парт-

нерске компаније помоћи ће им да се боље снађу у послу.
„Сматрамо да учесницима можемо да помогнемо око развијања рецептура, модификације сировина, продужења рока трајања производа 

и свих осталих сегмената који се тичу прехрамбене технологије и производа у индустрији сладоледа, кондиторској индустрији и индустрији 
пекарства“, каже Марија Томић, маркетинг менаџер у Desing Taste центру.

Иновативни пословни модели представљају конкурентску предност.
„У првој фази ћемо заједно са апликантима да препознамо који су њихови недостаци, али и који су њихови изазови, потребе и предности 

на овом тржишту, да заједно све то претворимо у један висококвалитетни премијум производ“, каже Кристијан Шујевић из „Нове искре“.
Детаљне информације о процедури и критеријумима пријављивања могу се наћи на адреси: www.konkurentno.rs и веб-сајтовима акцелератора.

НЛБ Банка - Београд је расписала конкурс за најбоље пројек-
те из области производње и прераде органске хране. Ове године се 
чак три најбоља пројекта награђују једнаким наградама, у износу од 
500.000 динара.

Пољопривредни произвођачи који желе да учествују треба да 
поседују регистровано пољопривредно газдинство и сертификат или 
да су у процесу сертификације за органску производњу. Такође, по-
требно је да у опису програма постоји кратак опис пројекта, детаљан 
опис активности на развоју пројекта, трошкови реализације, очеки-
вани резултати и временски оквири реализације.

Рок за достављање пројеката је 20. мај 2018. године.
Све информације на: www.nlb.rs/organic.

Фирме регистроване за извоз меда и производа од меда прошле 
године извезле су 2.538 тона меда у вредности 9,8 милиона дола-
ра, највише у Италију, Норвешку и Немачку. Извоз у 2017. повећан је 
за 7 одсто у односу на 2016. годину. Иако производња меда прошле 
године није била рекордна због неповољнијих временских услова и 
кише у периоду цветања багрема, пчелари су задовољни постигну-
тим извозним резултатима. У Србији се очекује и раст броја кошница, 
јер се све више људи бави пчеларством. Према процени Републичког 
завода за статистику, 2016. у Србији је било 792.000 кошница, за 17 
одсто више него годину раније.

Српски мед је посебно квалитетан, а извоз на велика и захтев-
на тржишта потврда је квалитета нашег производа. Највећа извозна 
тржишта за домаћи мед су Италија, Норвешка и Немачка, а постепе-
но се отварају и друга тржишта, као што су Швајцарска, Шпанија и 
Француска.

Мед је у перспективи велика извозна шанса Србије, јер је читава 
земља погодна за развој пчеларства. Главна добит у овој привредној 
грани није само производња меда, већ и опрашивање биљних култу-
ра. Истраживања у свету потврдила су да се правилном употребом 
пчела у опрашивању, уз остале мере, принос повећава од 60 до чак 
100 процената.

У Привредној комори Србије већ деценију и по активна је Група-
ција за пчеларство и производњу меда, која окупља све релевантне 
привредне субјекте из ове бранше. Низом иницијатива и активности 
подржава се унапређење развоја и јачање домаћег пчеларства.

Како подићи конкурентност српског воћа и поврћа

Конкурс Успон привредног пчеларства

     
ПРОДУЖЕН РОК ЗА 6. КОНКУРС ЗА
„ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВИХ ИДЕЈА“

   Продужен је рок за доставу пројеката за конкурс „Производња 
здравих идеја“, па се позивају органски произвођачи да до 5. маја 
2018. године пошаљу своје идеје за развој органске производње на 
свом газдинству.

Извор: http://www.pks.rs
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Тригано и синови у Београду

Срећа не постоји. Оно што зовете срећом је ваша посвећеност
детаљима - Винстон Черчил

Дизајнери дотерују амбијент рестора-
на. Једна девојка поставља предмете 
српске грнчарије на полице. Рецеп-
ционери су на својим местима, соба-

рице су припремиле 125 соба, а изабрани су 
и шефови кухиње, један из Србије, други из 
Француске.

Први гости који су стигли у хотел „Мама 
шелтер“ (Mama Shelter), пре званичног отва-
рања, пријатељи су и сарадници власника 
овог ланца, породице Тригано, међу којима 
су истакнути новинари из Париза, власници 
туристичких агенција и стручњаци за тури-
зам и маркетинг.

Мени је припала част да будем турис-
тички водич новинарима, али и да се срет-
нем са Тригановима и да за „Приче са душом“ 
поразговарамо о новом концепту у главном 
граду Србије, на четвртом спрату Тржног 
центра „Рајићева“.

Председник групације је господин Серж 
Тригано, чувени хотелијер познат по Клубу 
„Медитеране“ и, наравно, „Мама шелтеру“, док 
су директори његови синови – Жереми (гене-
рални) и Бенжамен (маркетинг). Ово је седми 
„Мама шелтер“, а преосталих шест су у фран-
цуским градовима - Бордоу, Лиону, Марсељу 
и Паризу, као и у Лос Анђелесу и Рио де Жа-
неиру.

– Раније сам више пута долазио у Београд 
поводом послова везаних за Клуб „Медитера-
не“, а у последње време због састанака са инвес-
титорима око овог пројекта. Полако упознајемо 
Србију, а оно што смо прво овде осетили је пре-
дивна енергија коју Београд поседује. Када смо 
се Жереми и ја први пут прошетали сложили 
смо се да треба да отворимо хотел у граду у 
којем се осећамо пријатно. „Мама шелтер“ је 
једна прича о љубави, то није само хотел, то је 
више од хотела – изјавио је Серж.

Син и отац причају ми да нису много 
слушали тржиште, јер би у супротном доби-
ли одговор да је рано за долазак у Београд. 
Веровали су свом осећају и жељи да у Србију 

стигну пре свих. Док се хотели овог типа у Ев-
ропској унији граде у периоду од три до пет 
година, српски „Мама шелтер“ завршен је за 
свега годину и по дана. 

– Већ имамо резервације и за септембар и 
октобар. Наши гости су из целог света, Холанђа-
ни, Немци, Срби, Турци… Француских туриста 
у Србији нема много, али верујем да ћемо по-
већати њихов број, јер је „Мама шелтер“ веома 
популаран у Француској – каже Жереми.

– Мислим да људи не познају Београд, а 
и слика о Србији је дуги низ година била мало 
закомпликована. Позвали смо новинаре из 
више земаља да открију Београд уз „Маму“. 
Нашао сам једну везу између Србије и „Мама 
шелтера“. Пре десет година, кад смо почиња-
ли, људи нису веровали у „Мама шелтер“, а 
данас је слично и са Србијом. За нас је то био 
изазов. Успели смо да убедимо људе да је наш 
хотел паметан концепт, тако ћемо их убедити 

да је Београд предиван град за посету – рекао 
је Серж Тригано за „Приче са душом“.

Ово је породични бизнис и Серж потврђује 
да је то најбоља опција за хотелијере. Као 
добре примере спомиње и друге хотеле које 
воде породице, попут ланаца Mariott и Oberoi.

– Ми немамо радно време и скоро све 
време смо на путу, али имамо поверење јед-
ни у друге. Синови доносе новине у посао, 
технологију, прате музичке трендове, дају 
нови поглед на „Мама шелтер“ – прича Серж.

Жереми је навикао на путовања и каже 
да му једино сметају температурне промене. 
Рођен је у Паризу, студирао је у Америци, жи-
вео и у Истанбулу, а данас је стациониран у 
Паризу. У посао са хотелима ушао је пре де-
сет година, у својој 31. години, када се заин-
тересовао и за угоститељство.

На питање који је његов животни мото 
кратко одговара да треба бити срећан и да уз 
срећне запослене стижу и срећни гости, док 
његов отац на исто питање цитира Винстона 
Черчила.

– Волим његову изреку „Срећа не постоји. 
Оно што зовете срећом је ваша посвећеност де-
таљима“. Код нас у хотелу баш тако мислимо, а 
Жереми се брине буквално око сваког детаља, 
од кафе и чаша у ресторану до музике и светла.

Ресторан у којем смо направили овај 
интервју биће отворен и за локалце и прила-
гођен Београђанима. У понуди ће бити и срп-
ски специјалитети, а Жереми ми је открио да 
је у главном граду већ пробао ћевапе, месо 
под сачем и ванилице.

– У Бордоу, на пример, нудимо специјали-
тете из тог краја, у Лос Анђелесу такође. Ово 
ће бити ново место за житеље Београда и њи-
хове сусрете са пријатељима – рекао је Серж 
Тригано и позвао читаоце да посете „Мама 
шелтер“, на крају Кнез Михаилове улице.

ПРИЧА О ЉУБАВИ

Текст: www.pricesadusom.com 
Фотографије: приватна архива

породице Тригано, Мама шелтер, 
Ненад Благојевић
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„Удружења предузетника представљају неку врсту логистичке платформе, јер сваки 
предузетник има прилику да се обрати удружењу у општини у којој послује и добије 

потребне информације и подршку у пословању“, наводи Драган Ћирић, председник Општег 
удружења предузетника Нови Београд

Влада Србије донела је у фебруару Уредбу о утврђивању програ-
ма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 2018. години. Развој предузетништва 
суштински је важан за целокупну привреду Србије, а Влада Србије 
и Привредна комора Србије кроз интензивну сарадњу са локалним 
самоуправама наставиће да подржавају овај сектор и подстичу уна-
пређење привредног амбијента, закључено је на трибини „Извори фи-
нансирања 2018“, одржаној у Сава центру. Трибину су организовали 
ПКС и Опште удружење предузетника Новог Београда.

Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС, 
указала је на важност сарадње Коморе са удружењима предузетника, 
како би разменили искуства и сазнали са којим проблемима се су-
срећу предузетници у општини у којој послују, али и нашли начине да 
те проблеме брже и боље решавају. 

„У оквиру те сарадње предузетници могу да дају предлоге и де-
легирају теме, али и иницирају активности, како би у сарадњи са ко-
мором постигли што боље резултате у пословању. Посебно је важно 
што ће председници општих удружења предузетника бити укључени 
у рад Парламента предузетника ПКС, чија улога јесте да заступа ин-
тересе предузетника и омогућава што повољније услове за оснивање 
и развој приватног бизниса“, истакла је Бранислава Симанић.

Дејан Зрилић, из Сектора предузетништва Привредне коморе Ср-
бије, рекао је да је преко шалтера за предузетнике, који су отворени у 
10 београдских општина, обрађен велики број упита које су предузет-
ници послали. 

„Неке су теме једнако важне и корисне за предузетнике свих 
општина, али постоје и издвојене, које се баве специфичним пробле-
мом и оне су одржане у општинама где је тај проблем изражен“, рекао 
је Зрилић и најавио још чешће организовање тематских скупова са 
предузетницима. 

„Удружења предузетника представљају неку врсту логистичке 
платформе, јер сваки предузетник има прилику да се обрати удру-
жењу предузетника у општини у којој послује и добије потребне ин-
формације и подршку у пословању“, наводи Драган Ћирић, председ-
ник Општег удружења предузетника Нови Београд.

Током састанка одржано је предавање и презентација о изворима 
финансирања за покретање и развој стартапова. Присутне предузет-
нике интересовало је највише на који начин могу да добију бесповрат-
на средстава или повољне кредите за унапређење бизниса, а почетни-
ке како да започну посао и нађу изворе финансирања.

Иначе, у оквиру пројекта Деценија предузетништва, наставље-
но је издвајање средстава за развој, па су предузетницима, осим 
бесповратних средстава за стартапове, на располагању и инвестицио-
ни развојни кредити. Предузетници у овој години могу да аплицирају 
за субвенције, а посебна новина и погодност је што од ове године по-
стоји могућност да јемци за кредите буду физичка лица.

Одржан је четврти Interviewing week на Економском факултету у Бе-
ограду. Организатори из студентске организације СПЕКОФ кажу да је 
циљ да се студенти упознају са процесом тражења посла и правилима у 
пословном свету. 

Идеја пројекта је да кроз радионице и предавања припреми студен-
те завршних година за оно што их чека по завршетку факултета, а то је 
активно тражење посла и начини аплицирања за одређено радно место. 
На радионицама су студенти могли да науче више детаља о пословном 
бонтону, на који начин да се најбоље представе послодавцу, као и да се 
боље упознају са целокупном процедуром селекције кандидата. На ор-
ганизованим панел дискусијама успешни пословни људи, представници 
три компаније - Porsche, Philip Morris и Delhaize, поделили су са младима 
своје знање и искуство и говорили о свом путу ка успеху.  

Кроз пројекат су организоване интерактивне радионице и симула-
ције разговора за посао, у оквиру којих су заинтересовани могли да до-
бију савете како да напишу добру радну биографију. 

Током дводневне манифестације организована је и радионица „CV 
од А до Ш“, радионица „Како до посла“ и панел дискусија „Пут до успеха“, 
као и сајамско представљање компанија, од чијих представника су сту-
денти у директном контакту могли да сазнају више детаља о томе како 
раде, шта нуде запосленима и да предају своје радне биографије. 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА СТАРТАПОВЕ
Подршка развоју предузетништва

Јелена Бајевић

Јелена Бајевић

СУСРЕТ СТУДЕНАТА И КОМПАНИЈА
Одржан четврти Interviewing week
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На традиционалном десетом Сајму запошљавања и стручних 
пракси „Job Fair“, са поруком „Твоја каријера почиње овде“, на Елек-
тронском факултету у Нишу представило се 30 компанија, које тра-
же младе људе заинтересоване за праксу или посао. Сајам је окупио 
више хиљада студената и био прилика да мотивисани млади људи, 
који желе да стекну нове вештине или нађу посао пронађу компа-
нију која одговара њиховим интересовањима. 

Декан Електронског факултета проф. др Драган Јанковић рекао 
је да се нада да ће и ове године „Job Fair“ бити добра прилика за све 
који траже посао, али и студенте и средњошколце који желе да се 
усавршавају у својој струци.

„Овакви догађаји важни су и за развој самих компанија и обра-
зовних институција“, истакао је он и захвалио организаторима, во-
лонтерима-студентима технике из удружења БЕСТ у Нишу, што су 
се потрудили да њихови пријатељи и колеге на једном месту добију 
све информације, открију своја интересовања или добију нове шансе 
за професионалну каријеру. 

Организатор сајма Саша Тодоровић поручио је младима: „На-
дам се да ћете у будућности бити поносни представници својих фир-
ми, као што сте сада поносни представници овог сајма, који обеле-
жава 10 година постојања“. 

Велики број студената, али и послодаваца, био је заинтересован за 
програме и мере активне политике запошљавања Националне служ-
бе за запошљавање, која је учествовала на догађају, а представници 
НСЗ одговарали су на сва питања посетилаца. Студенти су се највише 
интересовали за програм стручне праксе и начине пријављивања на 
евиденцију НСЗ по завршетку формалног образовања. 

Најзначајнији догађај другог дана сајма била је додела студент-
ских стипендија, које је обезбедила компанија „Леони“. Додељено је 
15 стипендија студентима Машинског, Економског и Електронског 
факултета, чиме је „Леони“ показао да улаже у будућност развоја 
људских ресурса.

Студенти су нагласили да им је помоћ у виду стипендија изузет-
но важна. 

„Компанија ‚Леони‘ има дугу традицију и послује у више од 30 зе-
маља света, тако да ћемо имати могућност да учимо и стекнемо нео-
пходно искуство. Поред саме стипендије посебно је важно што имамо 

могућност стручне праксе или евентуалног запослења“, каже Милица 
Личина, студенткиња Машинског факултета.

На занимљив начин на сајму су се представили запослени у соф-
тверској компанији „ApexSQL“, чије је седиште у Америци, који су се 
појавили у баде-мантилима. Имају и интересантно објашњење за то: 
„Обукли смо баде-мантиле јер нудимо послове који се раде од куће или 
са било ког другог места. Наш менаџмент схватио је колико се времена 
губи на путу од куће до посла, као и да је битно да се посао заврши, па 
на овај начин скрећемо пажњу на предности такве врсте посла“. 

Студенти заинтересовани за програмирање највише су се 
окупљали на штанду „Мајкрософта“, на којем је приказана виртуел-
на стварност кроз 5D наочаре, а велики број младих истакао је да су 
задовољни понудом на сајму, која им може помоћи да одлуче чиме 
ће се касније бавити, као и организацијом. Компаније су одржале низ 
занимљивих, кратких презентација, како би заинтересованима пру-
жиле све информације о свом пословању. 

Према последњим подацима ЕУРОСТАТ-а за јануар 2018, про-
цењује се да има 17.931 милион незапослених у свим државама Ев-
ропске уније (ЕУ-28). У поређењу са децембром 2017. године, број 
незапослених је пао за 19.000 хиљада, док је у поређењу са истим 
периодом прошле године (јануар 2017) незапосленост пала за 1.867 
милиона у државама ЕУ. С обзиром на наведене податке, просечна 
стопа незапослености је пала на 7,3% у јануару 2018. године, у одно-
су на 8,1% у јануару 2017. 

Међу државама чланицама ЕУ, најнижу стопу незапослености у 
јануару 2018. имала је Чешка Република - 2,4%, затим следе Малта са 
3,5% и Немачка са 3,6%. Са друге стране, највећу стопу незапослености 
имају Грчка - 20,9% и Шпанија - 16,3%.

Генерално гледано, у односу на прошлу годину стопа незапосле-
ности пала је у свим државама чланицама ЕУ. Највећи пад је забеле-
жен на Кипру, са 12,6% на 9,8%, Грчкој са 23,3% на 20,9%, Хрватској 
са 12,2% на 9,8%, Португалу са 10,1% на 7,9% и Шпанији са 18,4% на 
16,3%.

Поређења ради, стопа незапослености у Републици Србији на осно-
ву Анкете о радној снази за IV квартал 2017. године износи 14,7%.

Када је у питању структура незапослених, 3.646 милиона су мла-
ди до 25 година. У овој групи дошло је до смањења стопе незапос-
лености на 16,1% у односу на 17,6% из јануара 2017. Најниже стопе 
незапослености у овој категорији забележене су у Чешкој Републици 

- 5,8%, Естонији - 6,5% и Немачкој - 6,6%, док су највише у Грчкој - 
43,7%, Шпанији - 36,0% и Италији 31,5%.

Посматрано према полу, у јануару 2018. године забележена је 
стопа незапослености мушкараца од 7%, што представља значајно 
смањење у односу на 7,9% из јануара 2018. године. Стопа незапос-
лености жена у јануару 2017. године била је 8,3%, а у јануару 2018. 
износила је 7,5%.

ПАД БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ

ТВОЈА КАРИЈЕРА ПОЧИЊЕ ОВДЕ
У Нишу одржан „Job Fair“

Кроз сарадњу факултета и привреде до добрих пословних шанси за студенте

Статистика (не)запослености у државама Европске уније

Јадранко Матић



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


