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УВОДНИК

КАКО ПОВЕЗАТИ ФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ПРАКТИЧАН РАД

  
„Неопходно је да директно повежемо формално образовање 

и практичан рад. Зато ћемо у овој години имати специфичне про-
граме преквалификација, у оквиру којих ће 1.000 - 1.500 лица бити 
укључено у специјалистичке обуке у области информационо-кому-
никационих технологија, јер су ова занимања дефицитарна на тр-
жишту рада“, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић на скупу у 
Привредној комори Србије, где су представници НСЗ презентовали 
јавне позиве за доделу субвенција за запошљавање у овој години.

Такође, Национална служба је ове године креирала и нови про-
грам намењен запосленим лицима, како би кроз додатне обуке и 
едукације ширили своја постојећа знања и стицали нова, чиме се 
настоји предупредити настанак технолошких вишкова. Жеља је да 
се делује превентивно у циљу очувања радних места.

Према речима Османа Балића, директора YUROM центра из Ниша, 
највећи део ромске популације у Србији живи око егзистенцијалног 
минимума, што је директан резултат економских активности, однос-
но послова којима се баве и затворених социјалних мрежа у којима се 
крећу и живе. Економска култура Рома се своди на културу сиромашт-
ва и изреку која у доброј мери осликава животну праксу - „од данас до 
сутра“. Запошљавање Рома са евиденције НСЗ је значајно повећано у 
2017. години, па се надамо да ће се наведени тренд наставити. Овом 
приликом честитамо Ромима њихов дан, 8. април.

Ученици средњих школа из Новог Пазара су се у суботу, 24. марта, 
такмичили у изради бизнис планова и вештинама њиховог презенто-
вања. Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар 
активно је учествовала у реализацији пројекта и својим стручним 
знањем и искуством у изради бизнис планова, али и успешном са-
радњом са послодавцима, заначајно допринела његовој реализацији. 
Ту је и Креативни бизнис иновациони генератор у функцији омладин-
ског и женског предузетништва, као нови модел унапређења знања 
у овој области, који се реализује у Крушевцу, уз подршку крушевачке 
филијале НСЗ.   

У београдској општини Врачар, а затим и у Краљеву и у Крагује-
вцу одржани су веома посећени сајмови запошљавања, а најављује-
мо и Сајам средњих стручних и уметничких школа 12. априла на 
Београдском сајму, као и програм БГ ПРАКСЕ 2018 за студенте за-
вршних година основних и мастер студија. 

Опширније о свему томе у овом броју Послова.

ЧИТАОЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ!       

Редакција
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НЕДОСТАЈЕ СТРУЧНА И КВАЛИТЕТНА
РАДНА СНАГА

Одржана презентација јавних позива НСЗ у Привредној комори Србије

Неопходно је да директно повежемо формално образовање и практичан рад.
Зато ћемо у овој години имати специфичне програме преквалификација, у оквиру којих 

ће 1.000-1.500 лица бити укључено у специјалистичке обуке у области
информационо-комуникационих технологија, јер су ова занимања дефицитарна

на тржишту рада - истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић
Национална служба за запошљавање у 

сарадњи са Привредном комором Србије одр-
жала је прошле недеље презентацију актуел-
них јавних позива. Послодавцима су пред-
стављени програми Националне службе за 
доделу субвенција за запошљавање у 2018. 
години, са циљем подстицања запошља-
вања и конкурентности приватног сектора и 
смањења незапослености.

Бојана Станић, вршилац дужности по-
моћника министра за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, захвалила се 
Привредној комори Србије на сарадњи и по-
моћи у припреми и спровођењу годишње 
Анкете послодаваца, као и сарадњи на изра-
ди класификације занимања и Националног 
акционог плана запошљавања.

„Ове године су средства за активне мере 
запошљавања повећана на 3,65 милијарди 
динара, уз 550 милиона динара за подсти-
цање запошљавања особа са инвалидитетом. 
Министарство рада и Национална служба за 
запошљавање у фокусу сада имају приватне 
послодавце са једне стране, а са друге теже 
запошљива лица, која би без подстицаја теш-
ко нашла запослење на тржишту рада“, иста-
кла је Бојана Станић.

Директор Националне службе за запо-
шљавање Зоран Мартиновић је нагласио 
да ће у 2018. години нарочит акценат бити 
стављен на програме образовања, преквали-
фикације, обуке, стицање практичних знања, 
како по обиму обука тако и по броју лица која 
ће бити укључена у ове програме.

„Анкета послодаваца нам је то потвр-
дила, а очигледно показао сваки разговор 
са послодавцима, да нам заиста недостаје 
стручна и квалитетна радна снага. Неопход-
но је да директно повежемо формално об-
разовање и практичан рад. Зато ћемо у овој 
години имати специфичне програме прек-
валификација, у оквиру којих ће 1.000-1.500 
лица бити укључено у специјалистичке обуке 
у области информационо-комуникационих 
технологија, јер су ова занимања дефицитар-
на на тржишту рада. Такође, имамо и нови 
програм намењен запосленим лицима, како 
би кроз додатне обуке и едукације ширили 
своја постојећа знања и стицали нова, чиме 
ћемо предупредити настанак технолошких 
вишкова. Желимо да делујемо превентив-
но, да предупредимо долазак ових људи на 
нашу евиденцију. Боље је да се за њих зауз-
мемо још док су у процесу рада и на тај на-
чин помогнемо послодавцима да прилагоде 
знања својих радника новим технолошким 
процесима“, објаснио је Мартиновић.

Овом приликом представљени су и ре-
зултати истраживања Анкета послодаваца 
2017/2018, као и резултати Допунске анкете о 
потребама привреде за дуалним образовањем. 
О јавним позивима и конкурсима Национал-
не службе за 2018. годину говорили су Неда 

Милановић, директорка Сектора за подршку 
запошљавању НСЗ, Илија Kнежевић, начел-
ник Одељења за образовање и обуку, Драгана 
Конаков Радовановић, начелница Одељења за 
програме запошљавања и предузетништво 
и Биљана Јеленковић Паспаљ, начелница 
Одељења за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом.

Неда Милановић је посебно истакла зна-
чај програма стручне праксе, јер послодавци 
најчешће траже раднике са искуством.

„Програм стручне праксе се традицио-
нално спроводи са циљем помоћи незапос-
леним лицима која немају радног искуства у 
својој струци, да прођу праксу, положе струч-
ни испит и на тај начин себи обезбеде лакши 
приступ тржишту рада. Овај програм на-
мењен је послодавцима из приватног секто-
ра, с тим што постоји могућност да 30 одсто 
корисника може бити ангажовано и у јавном 
сектору, и то у области здравства, социјалне 
заштите, просвете и правосуђа. Новина је да 
су од ове године уведени већи новчани из-
носи за лица која се укључе у ове програме“, 
истакла је Неда Милановић.

Биљана Јеленковић Паспаљ је указала 
на разлике у подношењу захтева за запо-
шљавање особа са инвалидитетом без радног 
искуства за субвенције НСЗ. Према евиден-
цији НСЗ, запошљавање особа са инвалиди-
тетом из године у годину расте. Разлика у 
подношењу захтева за субвенције приликом 
запошљавања лица са инвалидитетом, које 
се запошљава на пословима за које је конку-
рисало, а да претходно нема радног искуства 
у обављању тих послова, јесте што се прво 
запосли особа са инвалидитетом, а онда се у 
законском року од 30 дана подноси захтев за 
доделу субвенције НСЗ.

Предузетници су након презентације 
имали прилику да поставе питања пред-
ставницима НСЗ и директно се информишу 
о свим могућностима које им стоје на рас-
полагању када је у питању запошљавање 
нових радника и унапређење пословања, уз 
коришћење бројних олакшица, субвенција и 
стручну подршку. Катарина Јовичин
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Незапосленост и даље представља један 
од највећих проблема Рома у региону 
Балкана, уз образовање, становање, 
здравствену заштиту и дискримина-

цију, могло се чути крајем прошле године на 
Регионалној конференцији у Тирани одржаној у 
оквиру пројекта „Интеграција Рома 2020“ Саве-
та за регионалну сарадњу.

У суштини ништа ново, рекли би многи 
који су упознати са стањем ствари и спро-
вођењем Декаде Рома. Међутим, постоје 
назнаке да се неке ствари у положају Рома 
мењају набоље. Основне карактеристике по-
ложаја ромске популације у Србији, када је у 
питању запошљавање, јесу низак степен еко-
номске активности, висока незапосленост, а 
са друге стране запосленост пре свега у не-
формалном сектору, обављање најтежих и 
најслабије плаћених послова.

Према Осману Балићу, директору YUROM 
центра из Ниша, највећи део ромске попу-
лације у Србији живи око егзистенцијалног 
минимума, што је директан резултат економ-
ских активности, односно послова којима се 
баве и затворених социјалних мрежа у којима 
се крећу и живе. Економска култура Рома се 
своди на културу сиромаштва и изреку која 
у доброј мери осликава животну праксу „од 
данас до сутра“. У непосредној је вези са веро-
вањима, ставовима и вредностима које носе 
економске активности појединца, организа-
ција и других институција. 

Управо та промена економске културе 
је нужна и треба да се изведе подизањем 
економске писмености и знања дела ромске 
заједнице. Утврђивање културних каракте-
ристика ромске заједнице везаних за економ-
ске активности даје двоструке резултате. Са 
једне стране могу се утврдити који културни 
елементи негативно утичу на социо-економ-
ски положај Рома, а са друге, који елементи 
(посебно они који негативно утичу на економ-

ски просперитет) имају узроке у спољним 
факторима, односно у окружењу. 

Један од негативних унутрашњих фак-
тора је традиционална карактеристика Рома 
да се јако млади венчавају, најчешће пре пу-
нолетства, са свим последицама које овакав 
чин носи, битно себи умањујући шансе за по-
бољшање социо-економске позиције. Притом 
се праве свадбена весеља за која се издвајају 
средства чији износ може да се употреби за 
самозапошљавање, односно улазак у пре-
дузетништво. Такође, приметна је изражена 
сегрегација, као и предрасуде у вези са рад-
ном и економском културом Рома, о чему го-
вори Осман Балић.

Узрок оваквог положаја је пре свега 
ниско образовање. Према подацима Нацио-
налне службе за запошљавање (НСЗ), крајем 
фебруара ове године на евиденцији неза-
послених се налазило 26.780 Рома, од чега 
12.567 жена. Од овог броја чак 23.400 или 
87% (11.436 жена, 91 одсто) особа је са неза-
вршеном или завршеном основном школом 
91%. Завршену средњу школу има 2.749 лица 
или 10,2% од чега 900 жена или 3,3%, док је 
са високим образовањем 156 Рома или 0,58%, 
односно код жена 75 или 0,28%.

На основу наведених података није теш-
ко закључити да дугорочно гледано за реша-

вање проблема незапослености ромске по-
пулације фокус треба да буде на образовању 
пре свега младих, али и завршавању, поред 
основног, неког облика средњег образовања у 
занимањима за којима постоји потреба на тр-
жишту рада. Охрабрује податак да је око 400 
Рома у прошлој години уписало факултете.

Према истраживању Центра за социолошка 
истраживања Филозофског факултета из Новог 
Сада, неповољне околности у којима живи већи-
на Рома доводе до зачараног круга сиромаштва 
из којег излаз, осим што је дуготрајан, мора бити 
јасно формулисан, прилагођен ромској попула-
цији и институционално подржан.

Проналажење извора и облика микрофи-
нансирања који треба да олакша запошља-
вање, организована сарадња између влади-
ног и невладиног сектора, као и развијање 
предузетничког духа – кључни су елементи 
за искорак из сиромаштва. (Друштвени и 
културни потенцијали ромске етничке зајед-
нице у Србији, Центар за социолошка истра-
живања Филозофског факултета, Нови Сад).

У том смислу Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања и На-
ционална служба за запошљавање већ дужи 
низ година у оквиру спровођења Национал-
ног акционог плана запошљавања препо-
знају Роме као категорију теже запошљивих 
лица, према којима се усмерава посебан фо-
кус приликом спровођења активних мера за-
пошљавања. У ове мере спада и Јавни позив 
за самозапошљавање намењен ромској попу-
лацији, који НСЗ објављује почетком године. 
Ове године позив је објављен 14. фебруара и 
траје до 16. априла, а за самозапошљавање 
Рома предвиђена су средства у износу од 
180.000 динара.

Охрабрује податак Националне службе 
за запошљавање да се прошле године зна-
чајно повећао број Рома који су запослени 
са евиденције НСЗ, тако да је у 2016. години 
запослено 2.866 Рома, а у 2017. години 4.150.

Надамо се да ће се наведени тренд на-
ставити, а овом приликом честитамо Ромима 
њихов дан, 8. април.

ПРОМЕНА ЕКОНОМСКЕ КУЛТУРЕ
ТЕМА БРОЈА     Поводом 8. априла - Светског дана Рома

Јадранко Матић

Највећи део ромске популације у Србији живи око егзистенцијалног минимума, што је 
директан резултат економских активности, односно послова којима се баве и затворених 

социјалних мрежа у којима се крећу и живе

     
ЧУВЕНА ИМЕНА

   Роми су кроз историју под јако теш-
ким условима давали допринос светској 
политици, науци, култури и уметности. 
Међу онима који су били ромског по-
рекла или су се тако изјашњавали су 
и: Алфред Зиновец, канцелар Аустрије, 
Жуселино Кубичек де Оливеира, пред-
седник Бразила, Џон Бањан, писац, Ан-
тонио Маћадо, шпански песник, Јона Бу-
даја Делеануа, румунски песник, глумци 
Чарли Чаплин, Јул Бринер, Ава Гарднер, 
Антонио Бандерас, Мајкл Кејн, Ђанго 
Рајнхард, џез гитарист, Елвис Присли, 
музичар, Јаника Балаж, музичар, Аугуст 
Крог, дански професор зоофизиологије, 
добитник Нобелове награде за меди-
цину 1920. године, Софија Ковалевска, 
руска математичарка, Пабло Пикасо, 
сликар...
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На крају XIX века Лазар Нафтанаила је позвао румунске Роме 
у Асоцијацију братства нових фармера (Infratirea Neorustica). 
У Бугарској су 1905. и 1906. године одржани састанци на 
којима су представници Рома упутили петицију парламенту 

којом се захтева да се Ромима врати одузето изборно право. Студент 
Правног факултета у Београду Светозар Симић (Ром из Београда) по-
креће лист „Романо лил“, сматрајући да ће овако помоћи оснивању 
ромских организација. Објављена су три броја. Више није било пара. 

Године 1933. у Букурешту је Григорије Николеску сазвао конгрес 
ради оснивања међународне организације Рома. У Совјетском Савезу 
је 1925. године основано добровољно друштво „Сверуска унија Цига-
на“, које су водили Андреј Таранов и Иван Ром-Лебедев. Унија је рас-
пуштена 1928. године. Но, то није утицало на културне, социјалне и 
образовне активности које су тада започете и које су настављене све 
до промене државне политике 30-их година, јачањем Стаљинове дик-
татуре и руског национализма. У земљама Западне Европе сличне 
активности нису постојале све до Другог светског рата.

У Мађарској је 1958. године основан Савез Рома. Потом се и у 
многим европским државама оснивају сличне организације.

После 1945. године већина европских влада није преузела део 
одговорности за злочине почињене током владавине нацистичког 
режима. Нарочито су у Немачкој Роми (то јест већином Синти) били 
игнорисани у процесу надокнаде жртвама нацистичког прогона и хо-
локауста. Због тога и већ постојеће дискриминације, основане су прве 
организације Синта почетком 50-тих година у Немачкој, чији је глав-
ни циљ био да помогну онима који су преживели нацистички погром 
да поврате права на надокнаду и да им пруже подршку током суђења 
њиховим бившим мучитељима. Касније су оне прошириле своју ак-
тивност на борбу за грађанска права и социјалну једнакост Синтија.

Прекретница у процесу ромске еманципације је било оснивање 
Удружења нејевреја прогоњених на расној основи (Verband rassisch 
verfolgter nicht-Juden). Удружење су основали Оскар и Винзенз Росе 
1956. године. Из ове асоцијације 1972. године настало је Удружење не-
мачких Синта (Verband Deutscher Sinti). Њихове локалне и регионалне 
организације су 1982. године формирале Централни савет немачких 
Рома и Синта (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma).

Као у Немачкој, и у Француској је било покушаја да се уједине 
ромске групације. Ионел Ротару је по доласку из Румуније у Пари-
зу 1960. године основао Светску циганску заједницу (Communauté 
Mondiale Gitane). Из ове организације, коју је распустила француска 
влада 1965. године, настао је Међународни цигански комитет (Comité 
International Tzigane). Под председништвом Ванка Роуде, Комитет је 
својим активностима деловао на превазилажење постојећих барије-
ре међу самим Ромима које су настале под разним националним и 
верским утицајима. Комитет је успоставио сарадњу са ромским ор-
ганизацијама у другим земљама, као што су: Цигански савет у Ве-
ликој Британији (основан 1966) и Нордијски ромски савет у Шведској 
(основан 1973).

Комитет је 1971. године преименован у Комитето Лумниако Ро-
мано (Comité International Rom) и издавао је часопис La Voix Mondiale 
Tsigane. Године 1971. Комитет је формално организовао Први светски 
конгрес Рома. До 1972. године CIR је обједињавао 23 међународне ор-
ганизације из двадесет једне земље, укључујући Канаду и Аустралију.

Први светски конгрес Рома је одржан у Челсфилду (15 километа-
ра удаљеном од Лондона), од 6. до 8. априла 1971. године. Ово је био 
први међународни сусрет Рома и тада је основана прва међународна 
ромска организација. Конгрес се сматра почетком координисаних на-
пора на унапређењу права и интереса Рома на међународном плану. 
Основни задатак Конгреса је био да се усвоји стратегија организоване 
борбе за своја права и одржан је под геслом „Стоп расизму, дискри-
минацији и прогонима“. Конгресу су присуствовали представници 
из 14 земаља. За првог председника изабран је Слободан Берберски. 
Усвојена је одлука да уместо речи Циганин убудуће званични етнич-
ки назив буде Ром, што значи Човек. Успостављена је сарадња са Ује-
дињеним нацијама, тачније са Унеском.

На конгресу су усвојене ромска химна и застава, као симболи 
међународног ромског покрета. Застава је настала од заставе која је 

коришћена током конгреса у Букурешту 1933. године и заставе коју 
је користио Међународни цигански комитет у Француској. Најпре је 
била плаво-зелена, где плава боја симболизује небо, а зелена земљу. 
Црвени точак додат је накнадно као симбол Индије, ромске матичне 
земље. Прихваћена је песма Ђелем-ђелем (Gyelem, Gyelem) за химну 
свих Рома света.

Одлуком Скупштине Уједињених нација, 8. април је проглашен 
Међународним даном Рома, којим се обележава годишњица Првог 
међународног конгреса Рома. Овај дан да подсећа на почетак међу-
народне сарадње међу Ромима, када је ромски покрет добио међуна-
родну и социо-политичку димензију. На овај дан, учесници просла-
ве оживљавају сећање на своје социјално порекло, језик, културу и 
очување идентитета, јачају своје пријатељство и заједништво са свим 
људима на свету.

Комисија УН за људска права у Женеви, лета 1977. године донела 
је резолуцију по којој су Роми индијска историјска, културна и језич-
ка заједница и сходно томе уживају права и заштиту које су утврђене 
документима Уједињених нација. Од тада је Међународна организа-
ција Рома почела да се обраћа Уједињеним нацијама и њеним орга-
нима, захтевајући да постане чланица међународне заједнице и тра-
жећи заштиту од дискриминације припадника Рома у свим земљама 
у којима живе. Такође, Међународна организација Рома захтева да 
Роми имају право на свој национални и културни идентитет, да имају 
равноправан третман у стварима економског предузетништва, као и 
политичког ангажмана.

У Женеви је априла 1978. године одржан Други светски конгрес 
Рома. На њему су усвојени Статут и резолуције. Саит Балић, инжењер 
из Ниша, у свету признати борац за ромска права, изабран је за пред-
седника Светске организације Рома на Трећем светском конгресу 
1981. године у Гетингену, у СР Немачкој. Од овог конгреса, Светска 
организација Рома интензивно сарађује и са Европским саветом 
у Стразбуру. Хуан де Диос Рамирез Хередиа, члан Председништва 
Међународне организације Рома, од 1983. године постаје члан Ев-
ропског савета и пред овом организацијом често поставља питање 
о правном и друштвеном положају Рома. Четврти светски конгрес 
Рома одржан је у априлу 1990. године у Варшави. За председника је 
изабран др Рајко Ђурић, филозоф, социолог, новинар и песник из Југо-
славије. Пети светски конгрес Рома је одржан 24-30. јула 2000. године 
у Прагу. За председника је изабран др Емил Шчука.

БОРБА ЗА ПРАВА РОМА
ТЕМА БРОЈА     Историјски преглед

Аутор Осман Балић, директор YUROM центра из Ниша

Први светски конгрес Рома је одржан у Челсфилду (15 километара удаљеном од Лондона), 
од 6. до 8. априла 1971. године. Усвојена је одлука да уместо речи Циганин убудуће 

званични етнички назив буде Ром, што значи Човек
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Београдска општина Врачар била је 29. марта домаћин веома 
успешног сајма запошљавања, који су ова општина и Нацио-
нална служба за запошљавање (НСЗ) – Филијала за град Бе-
оград организовале у сарадњи са Привредном комором Ср-

бије (ПКС). На сајму је учествовао 31 послодавац, а у понуди је било 
646 слободних радних места. 

Сајам је отворио проф. др Милан Недељковић, председник 
Општине Врачар, у присуству саветника председника ПКС Алек-
сандра Кемивеша и директора београдске филијале НСЗ Добросава 
Марића.

„Сајмови су веома битни, посебно они који се одржавају у са-
радњи са градским општинама. Прошле године организовали смо 
11 сајмова, које је посетило 8.500 лица у потрази за послом. Од овог 
броја њих 2.500 се и запослило. Суштина организације сајмова ове 
врсте је да се што више људи пријави за посао и преда своју радну 
биографију послодавцима. Статистика показује да се око 30 одсто 
кандидата на овај начин и запосли“, истакао је Марић, изразивши 
захвалност Општини Врачар на одличној сарадњи и изузетном до-
пиносу у подстицању запошљавања и смањењу незапослености, 
као и Привредној комори ПКС на подршци, а нарочито послодавци-
ма на учешћу и великој понуди слободних послова.  

„Ово је трећи сајам у Београду од почетка године и надам се да 
ће велики број посетилаца добити прилику да се запосли“, рекао је 
Добросав Марић и позвао присутне на Сајам средњих стручних и 

уметничких школа, који ће се одржати 12. априла у Хали 7 Београд-
ског сајма. 

Међу онима који су дошли на врачарски сајам запошљавања 
било је много младих, који су тек завршили школе и факултете, али 
и особа са радним искуством. Прилика за запослење било је у свим 
делатностима и за све степене образовања и занимања - од пекара, 
кувара, саветника осигурања, конобара, преко радника у здравству 
до васпитача, промотера. За посао су могли да конкуришу и радници 
обезбеђења, магационери, возачи, стоматолози и стоматолошке сес-
тре, комерцијалисти, итд.

Ксенија је завршила средњу зуботехничку шкoлу, а потом и сто-
матолошки факултет. Лука је економиста, а обоје су дошли на сајам са 
циљем да на што више штандова оставе своје биографије. Дипломи-
рали су пре неколико месеци и немају радног искуства, али активно 
траже посао и свакодневно претражују сајтове и новине у потрази за 
огласима. 

„Први пут смо на сајму. Ово је одлична идеја, све је добро осмиш-
љено. Потребно је што више оваквих дешавања, на којима можете да 
се информишете на лицу места“, поручује Лука.

Своје штандове на сајму су имали: Кућа чаробних укуса, Сениор 
плус, Generali osiguranje, Алфа козметик, Хотел „Србија“ и многи дру-
ги истакнути привредници.

Наташа Краишник, запослена у Belgrade hotels group, каже да 
њихова компанија стално учествује на сајмовима запошљавања и да 
имају изузетну сарадњу са београдским општинама и Националном 
службом за запошљавање.

„Сваке године учествујемо на сајмовима запошљавања, а прак-
са је показала да увек запослимо бар половину од укупног броја 
пријављених кандидата. Немамо старосну границу, када су, на при-
мер, у питању собарице или конобари. Једини услов који нам је заиста 
битан је одлично познавање енглеског језика за позицију рецепцио-
нера“, објашњава Наташа. 

Незапослени су били у прилици да успоставе директан контакт 
са послодавцима, представе им се и предају своју радну биографију 
(CV). На штанду Националне службе незапослени и послодавци су 
могли да добију све информације о актуелним програмима НСЗ за 
подстицање запошљавања, а незапосленима је била на располагању 
и помоћ у састављању CV-а. 

Одржан трeћи сајам запошљавања у Београду од почетка године

Међу онима који су дошли на врачарски сајам запошљавања било је много младих, који 
су тек завршили школе и факултете, али и особа са радним искуством. Прилика за 
запослење било је у свим делатностима и за све степене образовања и занимања

НА ВРАЧАРУ ПОНУЂЕНО 646 
СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Катарина Јовичин

     
СТАТИСТИКА 

   У фебруару ове године на евиденцији београдске филијале НСЗ 
било је 87.185 незапослених, што представља смањење у односу 
на исти месец претходне године за 13,9%. На Врачару је на крају 
фебруара регистровано 2.766 незапослених, од чега 59,3% жена.
   На 11 сајмова запошљавања одржаних у 2017. учествовала су 
332 послодавца, који су тражили укупно 5.653 радника. Сајмове 
је посетило 8.544 незапослених, од којих се до краја године запо-
слило њих 2.236 или 26,2%. Пре врачарског сајма, у Београду су 
од почетка године одржана 2 сајма запошљавања, на којима је 
учествовало 157 послодаваца, а тражили су 3.647 радника.
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Сајам запошљавања у Краљеву, одржан у сали Дома војске Ср-
бије, 28. марта, краљевачка филијала Националне службе за 
запошљавање организовала је у сарадњи са Градом и Општи-
ном Врњачка Бања. На 16. сајму у Краљеву учествовало је 159 

послодаваца из Краљева и Врњачке Бање, са понудом од преко 300 
слободних радних места. У потрази за послом штандове послодаваца 
је обишло више од хиљаду људи.

Тражене су машинска, електро-металска струка, текстилна, сао-
браћајна и прехрамбена, а већа потражња је била и за радницима из 
области грађевинарства, администрације, осигурања, трговине, угос-
титељства. Oдређени број послодаваца је исказао потребу да путем 
обука дође до квалитетних радника.

Гост сајма био је државни секретар у Министарству за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања Ненад Нерић. „У 2018. го-
дини издвојено је знатно више средстава за мере активне политике 
запошљавања, а посебан део чине средства из буџета опредељена за 
мере активне политике запошљавања и професионалну оријентацију 
особа са инвалидитетом“, подсетио је Нерић.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић посебно је нагласио значај одр-
жавања сајмова запошљавања, с обзиром да се око 25 одсто незапос-
лених који учествују на овој манифестацији запосли код послодаваца 
са којима су контактирали. „Потребно је да ангажујемо све актере на 
тржишту рада, а посебно нам је важна сарадња са локалним само-
управама и послодавцима. Поред средстава из републичког буџета, 
значајан допринос подстицању запошљавања су средства из програ-
ма Европске уније и локалних самоуправа“, истакао је Мартиновић.

Градоначелник Краљева Предраг Терзић је рекао да се кроз стал-
ну сарадњу са Националном службом за запошљавање настоји да се 
смањи број незапослених. Такође, Град Краљево ће максимално ин-
вестирати у инфраструктуру, која је неопходна како домаћим тако и 
иностраним инвеститорима.

Заменик председника Општине Врњачка Бања Иван Џатић из-
разио је захвалност краљевачкој филијали НСЗ на успешној сарадњи 

и осврнуо се на предстојеће потребе за радницима, с обзиром да ће у 
Врњачкој Бањи ове и наредне године бити отворено пет нових хотела, 
што значи и бројна нова радна места. 

Посебну пажњу незапослених је привукла текстилна компанија 
„Eurotay“, са потребом запошљавања пет супервизора и 50 оператера 
- приправника, у погону који ће почети са радом у мају ове године. 
Овом предузећу ће до краја године бити потребно још 200 радника у 
производњи, а у наредне четири године укупно 2.500 радника. Пред-
ставници турске компаније били су веома задовољни учешћем на 
сајму запошљавања, као и због прилике да се овим путем представе 
јавности и промовишу своје планове за развој пословања и нова за-
пошљавања.

Дводневни Сајам образовања, запошљавања инова-
ција и предузетништва окупио је више од 40 послодава-
ца из Шумадијског округа, који су исказали потребу за 
запошљавањем 350 нових радника. Највише слободних 
радних места било је за раднике машинских и метал-
ских занимања (бравари, заваривачи, оператери на CNC 
машинама), као и за дипломиране машинске инжењере. 
У понуди су била и радна места за дипломиране еконо-
мисте, кројаче, шиваче, столаре, продавце.

„Када се на једном месту, под истим кровом, нађу 
образовне институције свих релевантних нивоа, када се 
нађу послодавци, иноватори, будући средњошколци и бу-
дући студенти од којих ће неко вероватно данас донети и 
једну од најважнијих одлука у свом животу, онда је то до-
бра комбинација и сигурна формула за решавање не само 
личних, појединачних егзистенцијалних проблема, него и 
за решавање неких горућих националних проблема“, ис-
такла је Биљана Илић Стошић, начелница Шумадијског 
управног округа, која је отворила манифестацију.

Учесницима и посетиоцима су се обратили и Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, Горан Јоксимовић, руко-
водилац Шумадијске управе и Зоран Недељковић, директор Шумадија сајма.

„У прошлој години смо на око 70 одржаних сајмова запошљавања имали преко 60.000 незапослених и више од 2.000 послодаваца. Преко 
15.000 људи се запослило управо захваљујући сајмовима, што је за нас задовољавајући обим, имајући у виду да ми постижемо сајмовима и 
неке друге ефекте, а то су активација радне снаге и директно повезивање послодаваца и незапослених“, рекао је Зоран Мартиновић.

Радна места су понудили: Berteks tekstile, Горење МДМ, Adient Seating, Wacker Neuseon, Magneti Mareli, Јелофина, Grah automotive из Баточи-
не, Пештан и Бекамент из Аранђеловца, Дуга колор из Лапова. Највеће интересовање незапослених било је за понуду компаније Милановић 
инжењеринг, која ће запослити машинске инжењере, браваре, завариваче и оператере на CNC машинама. Радне биографије су предавали и 
кандидати са искуством и одговарајућим образовањем, али и они који су спремни да похађају додатне обуке како би стекли одговарајућа 
знања за обављање конкретних послова.

Berteks tekstile из Крагујевца је регистрован прошле године и бави се производњом одеће. Тренутно је у овом предузећу запослено 155 
лица, углавном уз посредовање Националне службе за запошљавање. На сајму су исказали потребу за запошљавањем 110 лица, и то на рад-
ним местима шивача, кројача, пеглера, полагача материјала. У наредном периоду планирају запошљавање још 31 радника, и то кроз програм 
стицања практичних знања. 

Сајам запошљавања у Краљеву

Сајам образовања, запошљавања, иновација и предузетништва у Крагујевцу

ПАРТНЕРИ НА ТРЖИШТУ РАДА

ЗНАЧАЈ ОБУКА

Јелена Зорнић

Тања Павловић
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Душко Крнајац

Влада Војводине усвојила је Покрајински акциони план за-
пошљавања за 2018. годину, на седници одржаној 21. марта, а на 
предлог Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Као и 
претходних година и у изради овогодишњег Плана запошљавања, 
поред надлежних секретаријата, институција и социјалних партне-
ра, учествовала је и Покрајинска служба за запошљавање. 

Покрајински акциони план запошљавања представља основни 
инструмент спровођења активне политике запошљавања на терито-
рији АП Војводине, њиме се одређују приоритетни циљеви политике 
запошљавања и дефинишу програми и мере који ће се реализовати 
у 2018. години, са циљем повећања запослености. На макроеконом-
ском плану Покрајински акциони план је усклађен са Националним 
акционим планом запошљавања за 2018. годину, који је донела Вла-
да Србије у децембру 2017, а такође прати смернице и циљеве На-
ционалне стратегије запошљавања од 2011. до 2020, као и других 
развојних и стратешких докумената из те области. 

Приоритети активне политике запошљавања на територији АП 
Војводине за 2018. годину су: подршка отварању нових радних мес-
та и смањење стопе незапослености, веће улагање у људске ресурсе 
побољшањем образовања и обука, као и промовисање социјалне ин-
клузије и једнаких могућности на тржишту рада. Такође, предвиђено 
је максимално коришћење Едукативног центра како би се побољшао 
квалитет образовања и обука и исте ускладиле са понудом и пот-
ражњом на тржишту рада, због чега је Влада Војводине ове године 
предвидела још већу подршку за рад Центра. 

У буџету АП Војводине су укупно предвиђена средства у износу 
од 120 милиона динара за спровођење мера активне политике запо-
шљавања, од чега за ново запошљавање дуготрајно незапослених и 
рањивих категорија 185.000 динара по особи, за самозапошљавање 
250.000, а за особе са инвалидитетом 300.000, док је за јавне радове 
укупно предвиђено 15 милиона динара.

Директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Сед-
лар наводи за наш лист да ће поред постојећих мера бити и неких но-
вина, као што је посебно стимулисање запошљавања дефицитарних 
занимања, пре свега младих са високим образовањем, као и меди-
цинских радника са средњом стручном спремом, за које су ове го-
дине издвојена средства од 765.000 динара по радном месту. Такође, 

она наводи да је ове године већа пажња посвећена улагању у људске 
ресурсе, па је тако креирана и нова мера - обука запослених у по-
стојећим предузећима ради повећања њихових компетенција, како 
би се одржала постојећа запосленост, што је подједнако важно као и 
смањење незапослености.  

Као и претходних година и у 2018. посебна пажња биће посвеће-
на тзв. рањивим и теже запошљивим категоријама: особама са ин-
валидитетом, самохраним родитељима, припадницима ромске по-
пулације, младима одраслим у окружењу без родитељског старања, 
породицама у којима су оба супружника незапослена, технолошким 
вишковима и др. Посебно је битно напоменути да су ове године пред-
виђена знатно већа новчана издвајања и подстицаји за запошљавање 
младих високообразованих кадрова који су се школовали за дефици-
тарна занимања на територији АП Војводине, како би се млади задр-
жали у земљи, што је један од горућих проблема на тржишту рада, 
како за послодавце, тако и за друштво у целини. 

Усвојен Покрајински акциони план запошљавања за 2018. годину

Креативни бизнис иновациони генератор у функцији 
омладинског и женског предузетништва

Посебна пажња биће посвећена тзв. рањивим и теже запошљивим категоријама: особама 
са инвалидитетом, самохраним родитељима, припадницима ромске популације, младима 
одраслим у окружењу без родитељског старања, породицама у којима су оба супружника 

незапослена, технолошким вишковима

УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

НОВЕ ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ
„Креативни бизнис иновациони генератор у функцији омладинског и женског пре-

дузетништва - КБИГ2“ је пројекат који реализује Бизнис инкубатор Крушевац, у сарадњи 
са Високом пословном школом струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“, а уз 
подршку Регионалне привредне коморе Расинског управног округа, Развојне агенције 
Србије, Града Крушевца, Васпитно поправног дома, Високе техничко-технолошке школе 
струковних студија и Националне службе за запошљавање, а у оквиру програма подрш-
ке пројектима за унапређење економског развоја Развојне агенције Србије.

Креативни бизнис иновациони генератор представља нови модел за унапређивање 
знања, иновативности, конкурентности и пословног повезивања. Низом креативних ала-
та, уз менторску помоћ, пројекат подржава развој и тестирање нових пословних идеја 
и развојних планова. Кроз такмичење, промоцију и пословно повезивање, младима и 
женама је омогућено покретање пословних подухвата са циљем брзе комерцијализације 
и остваривања пословних успеха.

На конференцији су приказане реализоване активности и остварени резултати, а 
најбољи учесници су добили заслужена признања и вредне награде. Филијала Крушевац 
НСЗ је добила Захвалницу за помоћ и подршку у реализацији пројекта. Овом приликом 
представљене су мере активне политике запошљавања и најављене даље активности 
НСЗ у 2018. години, а учесници пројекта позвани на даљу сарадњу. Ана Бацић



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

883
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              39 
Медицина                                         42
Индустрија и грађевинарство              45
Саобраћај и везе                                       46
Социјална заштита                               47
Наука и образовање                          47
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       Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-9364/2017 од 29. 
септембра 2017. године, Министарство државне управе и 
локалне самоуправе - Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНОМ 

ИНСПЕКТОРАТУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекто-
рат, Београд, Дечанска 8 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место управни инспектор
Одсек управне инспекције Ниш, Сектор 

управне инспекције, звање саветник, седиште 
Краљево, радни однос на неодређено време

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијске надзоре над приме-
ном закона; врши инспекцијске надзоре других прописа 
из надлежности управне инспекције; предлаже мере ради 
отклањања утврђених недостатака; поступа по представ-
кама; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положен испит за инспектора; најмање 5 
година радног искуства на управним пословима; позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; знање Закона о управној инспекцији и Закона 
о инспекцијском надзору - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

2. Радно место управни инспектор
Одсек управне инспекције Смедерево, Сектор 
управне инспекције, звање саветник, седиште 

Ваљево, радни однос на неодређено време
1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијске надзоре над приме-
ном закона; врши инспекцијске надзоре других прописа 
из надлежности управне инспекције; предлаже мере ради 
отклањања утврђених недостатака; поступа по представ-
кама; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положен испит за инспектора; најмање 5 
година радног искуства на управним пословима; позна-
вање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационе способности - посредно, путем стандардизова-
них тестова; знање Закона о управној инспекцији и Закона 
о инспекцијском надзору - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

III Место рада: За радно место под редним бројем 1. 
место рада је Краљево, а за радно место под редним бројем 
2. место рада је Ваљево.

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Министарство државне управе и локалне самоупра-
ве - Управни инспекторат, Бирчанинова 6, Београд, са наз-
наком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/311 34 
59.

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

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс за радна места:
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци на управним пословима (потврде, 
решења или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство).

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

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Службе за управљање кадровима у делу 
http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) прописано је, 
између осталог, да је јавни бележник надлежан и за овера-
вање потписа, рукописа и преписа за које је посебним зако-
нима који се примењују пре ступања на снагу овог закона 

прописано да их оверава суд, односно општинска управа; 
да основни суд односно општинске управе као поверени 
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, руко-
писа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основ-
ни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије 
основних судова, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних 
бележника.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конкури-
шу, у којима наводе уз коју пријаву су приложени тражени 
докази.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази, назначене вештине и знања биће про-
верени у просторијама Службе за управљање кадровима, 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и Управног инспекто-
рата Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Београд, Дечанска 8, почев од 23. априла 2018. године са 
почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона или адресе електронске 
поште које су навели у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Канди-
дат без положеног државног стручног испита и испита за 
инспектора прима се на рад под условом да тај испит поло-
жи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе www.
mduls.gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на оглас-
ној табли, интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Београд, Булевар војводе Мишића 39

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
97/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број 112-1692/2018 од 
28.02.2018.године и 51 број 112-1980/2018 од 14.03.2018. 
године, Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички 
геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића 39.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за реализацију 
пројекта референтних геодетских 

мрежа, у звању самосталног 
саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

референтне геодетске мреже
2 извршиоца

Администрација и управа
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Опис послова: Извођење терестричких и сателитских 
мерења ради одређивања координата тачака референт-
не мреже; учешће у припреми и организацији геодетских 
радова на реализацији пројеката просторних, хоризонтал-
них и вертикалних референтних мрежа Републике Србије, 
државне нивелманске мреже; координација у поступку 
реализације пројеката референтних геодетских мрежа; 
обрада резултата извршених мерења; учешће у изради 
техничке документације реализованих радова; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено, вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за пројектовање 
и подршку на реализацији 

референтних геодетских мрежа,
у звању саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

референтне геодетске мреже
1 извршилац

Опис послова: Учешће у изради и реализацији пројека-
та просторних, хоризонталних и вертикалних референтних 
мрежа Републике Србије, државне нивелманске мреже; 
повезивањe државних референтних мрежа са мрежама 
суседних земаља; прикупљање података и подлога неоп-
ходних за пројектовање; израдa техничке документације 
реализованих радова; учешће у пројектовању нових коор-
динатних система; учешће у изради процедура и поступака 
за трансформацију премера у нови координатни систем; 
учешће у обради резултата извршених мерења; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено, вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку 
у реализацији референтних 

геодетских мрежа, у звању млађег 
саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

референтне геодетске мреже
1 извршилац

Опис послова: Учешће у изради и реализацији пројека-
та просторних, хоризонталних и вертикалних референтних 
мрежа Републике Србије, државне нивелманске мреже, 
прикупљање података и подлога неопходних за пројек-
товање; учешће у изради техничке документације реали-
зованих радова; учешће у обради резултата извршених 
мерења; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

4. Радно место за организацију и 
реализацију пројекта одређивања 

референтних површи, у звању 
самосталног саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

референтне површи
2 извршиоца

Опис послова: Одређивање геоида; организација геодет-
ских радова на реализацији пројеката сателитске, астро-
номске и гравиметријске мреже, регионалног и локалног 
гравиметријског премера; прилагођавање дигиталног 
модела рељефа за потребе основних геодетских радова; 
извођење терестричких, астрономских, гравиметријских и 
сателитских мерења; координација у поступку реализације 
пројеката референтних геодетских мрежа и референтних 
површи; обрада резултата извршених мерења; израда тех-
ничке документације реализованих радова; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или из научне области гео-науке 
(геофизика)  на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит, 
најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за реализацију 
пројеката одржавања референтних 

површи, у звању саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

референтне површи
1 извршилац

Опис послова: Учешће у одређивању геоида; обрада 
података и подлога неопходних за реализацију пројеката 
сателитске, астрономске и гравиметријске мреже, реги-
оналног и локалног гравиметријског премера; учешће у 
обради резултата извршених мерења; обрађивање проје-
ката сателитске геодезије, астрономске и гравиметријске 
мреже, регионалног и локалног гравиметријског премера; 
учествовање у реализацији пројеката сателитске, астро-
номске и гравиметријске мреже, регионалног и локал-
ног гравиметријског премера; учешће у изради техничке 
документације реализованих радова; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или из научне области гео-науке 
(геофизика)  на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место администратора GNSS 
ефемерида, у звању саветника

у Сектору за геодетске послове, Одељењу 
основних геодетских послова, Одсеку за 

перманентне GNSS станице
2 извршиоца

Опис послова: Прикупљање емитованих ГНСС пода-
така и публикованих ГНСС информација од овлашћених 
међународних институција и организација; израда рад-
них задатака за реализацију пројеката праћења емитова-
них ефемерида; упоређење прикупљених ГНСС података 
са прецизним, брзим и ултрабрзим ефемеридама; израда 
идејних решења и пројеката приступа и укључења перма-
нентних станица Републике Србије у систем IGS станица; 
информисање корисника путем интернета и публиковање 
добијених резултата путем WEB сајта Завода; формирање 
и одржавање базе података доступних светским организа-
цијама; обрада података EUREF GNSS станица у оквиру LAC 
RGA центра; рад на терену и поправка свих неправилности 
на перманентним станицама и антенама; обављање и дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског или техничког инжењерства на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 година радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за реализацију 
пројеката имплементације 

координатних система, у звању 
самосталног саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Групи за 
имплементацију координатних система

1 извршилац

Опис послова: Креирање и реализација обука запосле-
них за потребе трансформације података премера у нови 
координатни систем; припрема и организација геодетских 
радова на реализацији пројеката прикупљања података за 
потребе одређивање параметара трансформације; одређи-
вање трансформационих параметара и грида резидуала 
за усвојени модел трансформације; учешће у дефинисању 
процедура и поступака за трансформацију премера у нови 
координатни систем; праћење реализације имплемента-
ције новог координатног система; израда техничке доку-
ментације извршених радова; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
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ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место за пројектовање 
и реализацију имплементације 

координатних система
у звању саветника, у Сектору геодетских 
послова, Одељењу основних геодетских 

послова, Групи за имплементацију 
координатних система

1 извршилац

Опис послова: Припрема геодетских радова на реали-
зацији пројеката на прикупљању података за потребе 
одређивање параметара трансформације; припрема обуке 
запослених за трансформацију координата премера у нови 
координатни систем; извођење терестичких и сателитских 
мерења у циљу прикупљања података за повезивање 
координатних система; учешће у припреми процедура и 
поступака за трансформацију премера у нови координатни 
систем; учешће у одређивању параметара и грида рези-
дуала за усвојени модел трансформације; израда технич-
ке документације извршених радова; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: Познавање области 
основних геодетских радова и прописа који уређују ову 
област (Правилник за основне геодетске радове, Правил-
ник о примени технологије ГНСС у области државног пре-
мера и катастра, Правилник о успостављању мрежа ГНСС 
перманетних станица, Правилник о катастарском премеру 
и катастру непокретности) - писмено путем теста и усмено; 
вештина комуникације - усмено.

9. Радно место за подршку и 
реализацију имплементације 

координатних система, у звању 
млађег саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
основних геодетских послова, Групи за 
имплементацију координатних система

1 извршилац

Опис послова: Учешће у реализацији геодетских радова; 
прикупљање података за потребе одређивање параметара 
трансформације; учешће у изради техничке документације 
реализованих радова; учешће у одређивању парамета-
ра и грида резидуала за усвојени модел трансформације; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање 5 годинa радног стажа у државним органима. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о успостављању мрежа 
ГНСС перманетних станица, Правилник о катастарском 
премеру и катастру непокретности) - писмено путем теста и 
усмено; вештина комуникације - усмено.

10. Радно место за подршку 
организацији и реализацији 

пројекaта геодетских радова,
у звању млађег саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
за оперативне послове државног премера, 

Одсеку за оперативне послове
2 извршиоца

Опис послова: Учествовање у изради пројеката геодетске 
основе, катастарског, топографског и комасационог пре-
мера; учешће и организовање у припреми геодетско-тех-
ничких радова на реализацији пројекта геодетске основе, 
катастарског премера, топографског премера; рекогносци-
рање и мерење геодетске основе, снимање детаља за пот-
ребе катастарског премера и топографског премера, обра-
да података теренских мерења; вршење теренске контроле 
извршених радова приватних геодетских организација на 
тачкама геодетске основе за снимање детаља, на осно-
ву достављених предмета од стране Служби за катастар 
непокретности; прикупљање података и подлога неопход-
них за пројектовање; учешће у изради техничке документа-
ције о реализацији геодетске основе, катастарског премера 
и топографског премера, обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године; поло-
жен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 
или најмање 5 година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о катастарском премеру и 
катастру непокретности) - писмено путем теста и усмено; 
вештина комуникације - усмено.

11. Радно место за аналитичку и 
теренску реализацију пројеката 

геодетских радова, у звању 
сарадника

у Сектору геодетских послова, Одељењу 
за оперативне послове државног премера, 

Одсеку за оперативне послове
3 извршиоца

Опис послова: Реализација пројекта геодетске основе, 
катастарског премера и топографског премера; организо-
вање геодетско-техничких радова на терену; рекогносци-
рање и мерење геодетске основе, снимање детаља за 
потребе катастарског премера и топографског премера; 
реализација геодетско-техничких радова у поступку катас-
тарског класирања, бонитирања и комасационе процене 
земљишта; обрада података теренских мерења; теренска 
контрола извршених радова приватних геодетских органи-
зација на тачкама геодетске основе за снимање детаља, на 
основу достављених предмета од стране Служби за катас-
тар непокретности; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који 
уређују ову област (Правилник о примени технологије 
ГНСС у области државног премера и катастра, Правилник о 
катастарском премеру и катастру непокретности) - писмено 
путем теста; вештина комуникације - усмено.

12. Радно место за вођење 
регистра државне границе, у звању 

самосталног саветника
у Сектору геодетских послова, у Одељењу 
за оперативне послове државног премера, 

Групи за премер и вођење регистра државних 
граница

1 извршилац
Опис послова: Формирање и одржавање регистра 
државне границе; праћење и анализа реализације премера 
и одржавања државне границе; контрола формирања гра-
ничне документације и израда допуна и измена граничних 
докумената; остваривање сарадње са суседним земљама 
у вези са уређењем државне границе приликом извођења 
теренских радова кроз рад мешовитих радних група; при-
према стручних мишљења за потребе државних органа и 
делегација Републике Србије у вези са техничким питањи-
ма државне границе; обављање и других послова по нало-
гу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области основних геодетских радова и прописа који уређују 
ову област (Правилник за основне геодетске радове, Пра-
вилник о примени технологије ГНСС у области државног 
премера и катастра, Правилник о катастарском премеру и 
катастру непокретности, Правилник о премеру и регистру 
државне границе) - писмено путем теста и усмено; вештина 
комуникације - усмено.

13. Радно место за израду техничке 
документације, у звању самосталног 

саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

картографију, Одсеку за државне карте
1 извршилац

Опис послова: Израда техничког извештаја о извршеним 
радовима из главног пројекта за основне државне карте у 
размерама 1:5 000 и 1:10 000 и топографских карата у раз-
мерама од 1:20 000 до 1:250 000; старање о  реализацији 
пројеката из делокруга Одсека; учешће у примени нове 
дигиталне технологије у области картографије; припрема 
и израда картографског кључа за основну државну кар-
ту и друге топографске карте; имплементација стандарда 
НИГП-а у области државне картографије; учешће у реали-
зацији међународних пројеката који се односе на област 
картографије на глобалном нивоу; учешће у предлагању 
норматива за извршење радова из надлежности Одсека; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства  на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије и картографије и прописа који уређују 
ову област (Правилник о техничкој документацији за 
извођење геодетских радова и дневнику радова) - писме-
но путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

14. Радно место за прикупљање и 
обраду тематског садржаја, у звању 

саветникa
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

картографију, Одсеку за тематске карте
1 извршилац

Опис послова: Преузимање просторних података и њихо-
во сажимање код реализације тематских и прегледних кара-
та; прикупљање тематског садржаја и картографске грађе; 
припрема и израда главног пројекта за тематске карте; 
израда симбола и обрада картографског садржаја; примена 
нових софтвера код израде тематских карата; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или стечено високо образовање 
из образовно-научног поља природно-математичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: Познавање области 
топографије и картографије - писмено путем теста и усмено; 
вештина комуникације - усмено.

Администрација и управа
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15. Радно место за репарацију 
картографских публикација, у звању 

референта
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

картографију, Одсеку за дигиталну штампу и 
репарацију

1 извршилац

Опис послова: Репарација, раскоричавање и израда 
архивске грађе за дигитални архив и наручиоце; књигове-
зачки послови; репарација и коричење архивске грађе и 
геодетских елабората; обрада и финализовање графичких 
докумената и картографских публикација; слагање текста 
и утискивање слова на корицама и израда жига на лицен-
цама за геодетске организације; обрада техничког мате-
ријала; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема; положен државни струч-
ни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области књиговезачких послова и репарације картограф-
ских публикација - писмено путем теста и усмено; вештина 
комуникације - усмено.

16. Радно место за контролу 
података и администрацију базе 

ОТМ-а, у звању самосталног 
саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за основни топографски 

модел
1 извршилац

Опис послова: Планирање и организовање послова на 
прикупљању садржаја ОТМ-а и просторних база пода-
така; администрација базе ОТМ кроз обезбеђење инте-
грације, сигурности, квалитета, чувања, дистрибуције и 
архивирања података; контрола квалитета података при-
купљених за израду ОТМ-а и просторних база података; 
обезбеђивање података потребних за прикупљање садр-
жаја ОТМ-а и просторних база података; учешће у изра-
ди и ажурирању техничких спецификација за ОТМ и друге 
просторне базе као и предлагање унапређења процедура; 
праћење развоја технологија и њихова имплементација у 
области геоинформација; предлагање измена техничке 
спецификације за ОТМ и друге просторне базе, као и пред-
лагање унапређења процедура; обављање и других посло-
ва по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије и картографије и прописа који 
уређују ову област (Правилник о топографском премеру 
и топографско-картографским производима) - писмено 
путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

17. Радно место за контролу 
квалитета базе ОТМ-а, у звању 

саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

топографију, Одсеку за основни топографски 
модел

3 извршиоца

Опис послова: Контрола квалитета података и пру-
жање стручне помоћи на пословима прикупљања пода-
така за израду ОТМ-а и просторних база података; обез-
беђивање података потребних за прикупљање садржаја 
ОТМ-а и просторних база података; ажурирање садржаја 
базе ОТМ-а на основу података дешифрације и верифи-
кације података са терена; учешће у изради и ажурирању 
техничких спецификација за ОТМ и друге просторне базе; 
праћења развоја GIS технологија у области геоинформа-
ција; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије и картографије и прописа који 
уређују ову област (Правилник о топографском премеру 
и топографско-картографским производима) - писмено 
путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

18. Радно место за прикупљање 
садржаја ОТМ-а

у звању млађег саветника, у Сектору 
геодетских послова, Одељењу за топографију, 

Одсеку за основни топографски модел
3 извршиоца

Опис послова: Прикупљање 2D и 3D векторских топограф-
ских података за израду ОТМ-а и просторних база података 
картирањем у складу са техничком документацијом; кон-
трола квалитета картирања 2D и  3D векторских топограф-
ских података праћења развоја GIS технологија; учешће у 
измени техничких спецификација за ОТМ и друге просторне 
базе, као и учешће у предлагању унапређења процедура; 
обављање и других послова по налогу непосредног руково-
диоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије и картографије и прописа који 
уређују ову област (Правилник о топографском премеру и 
топографско-картографским производима) - писмено путем 
теста и усмено; познавање области фотограметрије - прак-
тично путем симулације, вештина комуникације - усмено.

19. Радно место за 
стереореституцију, у звању 

сарадника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

топографију, Одсеку за основни топографски 
модел

9 извршилаца

Опис послова: Прикупљање 3D векторских топограф-
ских података за израду ОТМ-а и просторних база пода-
така картирањем у стеромоделу; разврставање садржаја 
ОТМ по тематским целинама и додела одговарајућих 
атрибута просторним објектима у складу са техничком 
спецификацијом; праћења развоја технологија у области 
геоинформација; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области фотограметрије - практично путем симулације, 
познавање области топографије и картографије - писмено 
путем теста, вештина комуникације - усмено.

20. Радно место за реализацију 
и контролу квалитета радова у 

области фотограметрије, у звању 
самосталног саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за фотограметрију

2 извршиоца

Опис послова: Контрола реализације фотограметријских 
пројеката и израђених производа и израда техничких 
извештаја о реализованим радовима; припремање снима-
ка, пратећих података снимања и података за извођење 
теренских радова и послови аеротриангулације; припре-
мање података снимања и података дигиталног модела 
терена за одређене фазе процеса рада; организација радо-
ва процеса контроле квалитета радова у пројектима сни-
мања из ваздуха у складу са средњорочним и годишњим 
програмом радова Завода; трајно архивирање снимака 
из ваздуха, израђених производа и пратећих података; 
праћење и имплементација нових дигиталних технологија 
у области фотограметрије и сродних области; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и фотограметрије и 
прописа који уређују ову област (Правилник о топограф-
ском премеру и топографско-картографским производима) 
- писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - 
усмено.

21. Радно место за  реализацију 
и контролу пројеката снимања из 

ваздуха, у звању саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 

топографију, Одсеку за фотограметрију
2 извршиоца

Опис послова: Обрада и контрола података снимања; 
контрола израђених производа; вођење регистра о снимље-
ним подацима; вршење припремних радова, праћење и 
реализација пројеката снимања из ваздуха; учествовање у 
изради техничке документације за извођење снимања из 
ваздуха и о реализованим радовима; праћење и имплемен-
тација нових дигиталних технологија у области фотограме-
трије и сродних области; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и фотограметрије и 
прописа који уређују ову област (Правилник о топограф-
ском премеру и топографско-картографским производима) 
- писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - 
усмено.

22. Радно место за реализацију 
пројеката, у звању самосталног 

саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за даљинску детекцију

2 извршиоца

Опис послова: Израда техничке документације за про-
изводе даљинске детекције; учешће у дефинисању мето-
дологије за прикупљање података са сателитских сни-
мака за потребе израде производа даљинске детекције; 
унапређење постојећих и развијање нових алгоритама за 
даљинску детекцију; израда техничког извештаја о изврше-
ним радовима; вођење регистра о сателитским снимцима, 
орторектификованим сателитским снимцима и производи-
ма даљинске детекције; праћење и имплементација нових 
дигиталних технологија у области даљинске детекције и 
сродних области; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или стечено високо образовање 
из стручне области природно-математичких наука на 
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
5 година радног искуства у струци; познавање дигиталних 
технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и даљинске детекције 
и прописа који уређују ову област (Правилник о топографс-
ком премеру и топографско-картографским производима) - 
писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних тех-
нологија из области даљинске детекције - писмено путем 
теста, вештина комуникације - усмено.

23. Радно место за развој 
алгоритама, у звању самосталног 

саветника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за даљинску детекцију

1 извршилац

Опис послова: Развијање нових алгоритама за аутомат-
ску и полуаутоматску обраду сателитских снимака; учество-
вање у примени нових дигиталних технологија у области 
даљинске детекције и сродних области; обрада орторекти-
фикованих сателитских снимака; контрола прикупљених 
сателитских снимака и орторектификованих сателитских 
снимака; анализа резултата обраде орторектификованих 
сателитских снимака; учешће у изради производа даљин-
ске детекције; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или стечено високо образовање 
из стручне области техничко - технолошких  наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
5 година радног искуства у струци; познавање дигиталних 
технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и даљинске детекције 
и прописа који уређују ову област (Правилник о топографс-
ком премеру и топографско-картографским производима) - 
писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних тех-
нологија из области даљинске детекције - писмено путем 
теста; вештина комуникације - усмено.

24. Радно место за обраду и анализу, 
у звању млађег саветника

у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за даљинску детекцију

3 извршиоца

Опис послова: Обрада и анализа орторектификованих 
сателитских снимака; израда производа добијених при-
меном метода даљинске детекције; учешће у контроли 
прикупљених сателитских снимака и орторектификованих 
сателитских снимака; прикупљање података за потребе 
израде и контроле производа даљинске детекције; анализа 
резултата обраде орторектификованих сателитских снима-
ка; вођење евиденције о прикупљеним подацима; припре-
ма документације за израду техничког извештаја о извр-
шеним радовима; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, познавање 
дигиталних технологија из области даљинске детекције.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и даљинске детекције 
и прописа који уређују ову област (Правилник о топографс-
ком премеру и топографско-картографским производима) - 

писмено путем теста и усмено; познавање дигиталних тех-
нологија из области даљинске детекције - писмено путем 
теста; вештина комуникације - усмено.

25. Радно место за администрирање 
података даљинске детекције, у 

звању сарадника
у Сектору геодетских послова, Одељењу за 
топографију, Одсеку за даљинску детекцију

1 извршилац

Опис послова: Вођење евиденције о прикупљеним орто-
ректификованим сателитским снимцима и производима 
добијених методом даљинске детекције; учешће у обра-
ди орторектификованих сателитских снимака; учешће у 
контроли прикупљених сателитских снимака и орторекти-
фикованих сателитских снимака; припрема документације 
за израду техничког извештаја о извршеним радовима; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и даљинске детекције 
и прописа који уређују ову област (Правилник о топограф-
ском премеру и топографско-картографским производима) 
- писмено путем теста; вештина комуникације - усмено.

26. Радно место за обраду 
топографских података, у звању 

референта
у Сектору геодетских послова, Одељењу 

за топографију, Групи за администрирање 
топографских података

1 извршилац

Опис послова: Обрада дигиталних и аналогних снимака и 
дигиталног ортофотоа, дигиталних висинских модела, про-
извода добијених применом производа даљинске детек-
ције и других топографских података; припрема топограф-
ских података за дистрибуцију; учешће у вођењу регистра 
о обрађеним, архивираним и дистрибуираним топографс-
ким подацима; обрада геодетских подлога и картографских 
публикација; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Средња геодетска школа или средња школа тех-
ничког смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
области топографије, картографије и фотограметрије и 
прописа који уређују ову област (Правилник о топограф-
ском премеру и топографско-картографским производима) 
- писмено путем теста и усмено; вештина комуникације - 
усмено.

27. Радно место за послове 
државног сеизмомагнетског и 

електромагнетског премера, у звању 
самосталног саветника

у Сектору геодетских послова, Центру за 
геомагнетизам и аерономију “Милутин 

Миланковић“, Одсеку за геомагнетски премер, 
Служби за државне геомагнетске премере

1 извршилац

Опис послова: Пројектовање, планирање, организовање 
и учешће у успостављању мреже мерних тачака, профила 
или станица за поновљена или перманентна сеизмомаг-
нетска, тектономагнетска и електромагнетска мерења на 
теренима у сеизмички и тектонски активним подручјима; 
организовање и учешће у сеизмомагнетским, тектономаг-
нетским и електромагнетским мерењима, обрада подата-
ка, анализа и интерпретација података; анализирање и 
избор места за инсталацију сеизмомагнетских станица и 
локалитета за мерење сусцептибилности; проучавање про-
мена геомагнетског поља и праћење утицаја геомагнетске 
активности; формирање базе података сеизмомагнетских и 
тектономагнетских испитивања и пружање стручне помоћи 
при контролним мерењима; израда карта сеизмомагнетких 
и тектономагнетских премера, припрема и организација 

реализације пројеката и Елабората реализације; пред-
лагање унапређења методологије испитивања, праћење 
развоја метода и стандарда и нових достигнућа из области 
геомагнетизма, сеизмологије и геологије; учешће у изра-
ди и презентацији домаћих и међународних истраживач-
ких пројеката и учешће у пројектима организовања мреже 
сеизмомагнетских и електромагнетских станица; обављање 
и других послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из области гео-наука 
(геологије, геофизике) или физичке науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит, најмање 5 година радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару; знање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  Познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару, знање 
енглеског језика - писмено путем теста и усмено; позна-
вање области геомагнетизма и сеизмологије и прописа који 
уређују ову област (Правилник о методама рада у области 
геомагнетизма и аерономије) - писмено путем теста и усме-
но; вештина комуникације - усмено.

28. Радно место стручног надзора 
над државним премером, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за надзор и контролу, Одељењу 

стручног надзора, Одсеку за стручни надзор 
над државним премером

3 извршиоца

Опис послова: Вршење стручног надзора над пословима 
из области државног премера; израда геодетских подлога 
за потребе разних врста пројеката у инжењерској геодезији 
и израде топографско-картографских производа; израда 
записника са предлогом мера за отклањање недостатака; 
давање стручних мишљења у поступку издавања геодет-
ских лиценци, лиценци за рад геодетских организација и 
овлашћења за снимање из ваздушног простора Републи-
ке Србије за потребе државног премера; вођења регистра 
геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организа-
ција; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet, 
апликативни софтвери који се примењују у Заводу).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и Правилника о катастар-
ском премеру и катастру непокретности - писмено путем 
теста; познавање рада на рачунару - практичан рад (MS 
Office, Internet, апликативни софтвери који се примењују у 
Заводу); вештине комуникације - усмено.

29. Радно место надзора над радом 
геодетских организација, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за надзор и контролу, Одсеку за 

инспекцијски надзор
4 извршиоца

Опис послова: Обављање канцеларијског и теренс-
ког надзора над радом геодетских организација и израда 
записника о извршеном надзору; припрема и анализа пода-
така за потребе инспекцијског надзора и обрада података 
и документације након извршеног надзора; решавање и 
обрада предмета по приговорима на рад геодетске орга-
низације; праћење извршења мера из записника о извр-
шеном надзору; подношење захтева за покретање прекр-
шајног поступка против геодетске организације; давање 
предлога за забрану извођења радова геодетској организа-
цији и предлагање Заводу одузимање лиценце за рад гео-
детској организацији и геодетске лиценце; пружање стру-
чне и саветодавне подршке, помоћ код примена прописа, 
доступност контролних листа и плана надзора, припрема 
аката о примени прописа према надзираним субјектима-ге-

Администрација и управа 
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одетским организацијама; учешће у припреми стручних 
основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских 
аката из делокруга Завода; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; положен испит за инспектора; нај-
мање 5 година радног искуства.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о инспекцијском 
надзору и Правилника о катастарском премеру и катастру 
непокретности - писмено путем теста; вештине комуника-
ције - усмено.

30. Радно место за канцеларијске и 
административне послове, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности

1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Секто-
ра; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског мате-
ријала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре- писме-
но путем теста; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације-усмено. 

31. Радно место за контролу и 
подршку, у звању самосталног 

саветника
у Сектору за катастар непокретности, 

Одељењу за координацију
1 извршилац

Опис послова: Подршка Службама за катастар непокрет-
ности у реализацији утврђених процедура; праћење и кон-
трола спровођења утврђених процедура и једнообразног 
поступања Служби за катастар непокретности; учешће у 
припреми одговора по пријавама и притужбама физичких 
и правних лица на рад државних службеника и Служби 
за катастар непокретности везано за рокове и утврђене 
процедуре; учешће у припрема одлука, мишљења и рас-
писа за отклањање неправилности у раду Служби; при-
купљање извештаја од Служби за катастар непокретности 
и састављање обједињеног извештаја о подацима катастра 
непокретности по захтевима државних органа и органи-
зација, органа локалне самоуправе и јавних предузећа; 
подршка у реализацији пројеката комасационог и катастар-
ског премера; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (апликативни соф-
твер у области катастра водова).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о административним таксама, Закона 
о општем управном поступку, Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности - практично путем тес-
та;   познавање рада на рачунару (апликативни софтвер 
у области катастра водова) - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

32. Радно место за вођење базе 
података и израду дигиталног 
катастарског плана, у звању 

сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Одељењу за управљање геопросторним 
подацима катастра непокретности, Одсеку 

за ажурирање и унапређење квалитета 
геопросторних података

9 извршилаца

Опис послова: Припремање и обрада података за 
израду и унапређење базе података дигиталног катас-
тарског плана; формирање садржаја дигиталних катас-
тарских планова на основу података премера и одржа-
вања премера, обнове премера и допунског премера 
и других извора података; израда списка и упоредног 
списка површина парцела креираних у бази података 
дигиталног катастарског плана; израда списка грешака и 
отклањање истих у сарадњи са ужим унутрашњим једи-
ницама завода; израда техничких извештаја о форми-
рању база ДКП; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о дигиталном геодетском плану и Правилника о катас-
тарском премеру и катастру непокретности - писмено путем 
теста; рад на рачунару- практичним радом; вештина кому-
никације - усмено.

33. Радно место за прикупљање, 
обраду и дистрибуцију графичких 

података катастра непокретности, у 
звању самосталног саветника
у Сектору за катастар непокретности, 

Одељењу за управљање геопросторним 
подацима катастра непокретности, Одсеку 

за дистрибуцију података катастра 
непокретности
1 извршилац

Опис послова: Обављање сложенијих стручних посло-
ва и задатака у оквиру надлежности Одсека, а који се 
односе на генерисање и дистрибуцију графичких подата-
ка катастра непокретности; припрема података за импор-
товање у ГИС окружење у специфичним форматима, по 
поднетим захтевима; генерисање, извоз и дистрибуција 
геопросторних података (садржај дигиталног катастарс-
ког плана) из ГИС окружења у специфичне формате, по 
поднетим захтевима; дистрибуција стандардизованих 
графичких података катастра непокретности на осно-
ву уговорених обавеза; обрачунавање таксе и израда 
спецификација за извршене услуге; припрема анализа, 
мишљења, информација и извештаја о активностима 
у оквиру Одсека; пружање техничке помоћи и савета 
државним службеницима у Заводу; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне 
области геодетског инжењерства на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару (MS Office, Internet, базе података, 
ГИС).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Уредбе о дигиталном геодетском плану, Закона о репу-
бличким административним таксама, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности и Пра-
вилника о начину чувања, увида и издавање података 
премера, катастра непокретности и катастра водова  - 
писмено путем теста, познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet, baze podataka GIS)- практичним радом; 
вештина комуникације - усмено.

34. Радно место за подршку 
дистрибуције графичких података 

катастра, у звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Одељењу за управљање геопросторним 
подацима катастра непокретности, Одсеку 

за дистрибуцију података катастра 
непокретности
3 извршиоца

Опис послова: Обављање послова и задатака који се 
односе на генерисање и дистрибуцију графичких подата-
ка катастра непокретности; припрема података за импор-
товање у ГИС окружење у специфичним форматима, 
по поднетим захтевима; припрема за издавање подата-
ка електронским путем, путем дигиталних носача или у 
штампаном облику; заштита и архивирање података на 
дигиталним медијима; обрачунавање таксе и израда спе-
цификација за извршене услуге; пружање стручне помоћи 
унутрашњим јединицама Завода у процесима прикупљања, 
обраде и издавања графичких података у ГИС окружењу; 
израда извештаја о обрађеним, генерисаним и издатим 
подацима; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. Услови: Стечено високо образовање 
из стручне области геодетског инжењерства на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о дигиталном геодетском плану, Закона о републичким 
административним таксама и Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности - писмено путем теста, 
познавање рада на рачунару - практичним радом;  вештина 
комуникације - усмено.

35. Радно место за подршку и 
контролу, у звању самосталног 

саветника
у Сектору за катастар непокретности 

 10 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Сомбор - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 1 - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 3 - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности 

Панчево - 1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности 

Смедерево - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности 

Јагодина - 1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности 

Крагујевац - 1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности 

Пријепоље - 1 извршилац

Опис послова: Пружање стручне помоћи државним 
службеницима у службама за катастар непокретности упо-
добљеним групи; преглед и контрола техничке документа-
ције реализованих геодетских радова; припремање нацрта 
решења у сложенијим управним предметима и праћење 
њихове реализације у бази података катастра непокрет-
ности; учешће у реализацији сложенијих пројеката и 
активности; учешће у имплементацији нових технологија у 
Служби за катастар непокретности са припадајућим група-
ма; израда извештаја са предлогом мера за поступање у 
циљу отклањања пропуста; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжињерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
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сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - практич-
но путем теста,   познавање рада на рачунару (MS Office) 
- практичним радом; вештина комуникације - усмено.

36. Радно место за подршку у 
провођењу промена у базама 

података у звању млађег саветника
у Сектору за катастар непокретности 

3 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Пирот  

1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Јагодина - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Ужице 

1 извршилац

Опис послова: Учешће у пружању стручне помоћи 
државним службеницима у службама за катастар непокрет-
ности уподобљеним групи; провођење промена на основу 
пројеката и техничке документације за геодетске радове; 
праћење извршених промена у бази података катастра 
непокретности; учешће у реализацији пројеката и актив-
ности; учешће у имплементацији нових технологија у Служ-
би за катастар непокретности са припадајућим групама;-
заштита и архивирање података на дигиталним медијима; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжињерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; једна година радног искуства у 
струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним 
органима; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - практич-
но путем теста,   познавање рада на рачунару (MS Office) 
- практичним радом; вештина комуникације - усмено.

37. Радно место руководиоца Групе 
за ажурирање података катастра 

непокретности, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности 
 16 извршилаца:

1. у Служби за катастар непокретности Врачар 
1 извршилац

2. у Служби за катастар непокретности 
Суботица - 1 извршилац

3. у Служби за катастар непокретности Кула - 
1 извршилац

4. у Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 1 - 1 извршилац

5. у Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 2 - 1 извршилац

6. у Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 3 - 1 извршилац

7. у Служби за катастар непокретности Рума 
1 извршилац

8. у Служби за катастар непокретности 
Панчево - 1 извршилац

9. у Служби за катастар непокретности Вршац  
1 извршилац

10. у Служби за катастар непокретности 
Шабац - 1 извршилац

11. у Служби за катастар непокретности Бор 
1 извршилац

12. у Служби за катастар непокретности 
Параћин - 1 извршилац

13. у Служби за катастар непокретности Чачак  
1 извршилац

14.  у Служби за катастар непокретности 
Краљево - 1 извршилац

15. у Служби за катастар непокретности 
Пријепоље - 1 извршилац

16. у Служби за катастар непокретности 
Алексинац- 1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; праћење реализације радова на провођењу проме-
на у базама података катастра непокретности и адресног 

регистра; преглед и пријем елабората геодетских радова 
за потребе одржавања катастра непокретности; провера 
извршених проведених промена; провера обрачуна таксе 
и израђених спецификација за извршене услуге; израда 
периодичних извештаја из делокруга рада; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - практич-
но путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару (MS Office) - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

38. Радно место за преглед, 
контролу и провођење промена у 

базама података, у звању саветника
у Сектору за катастар непокретности 

16 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности Стари  

град - 2 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности Врачар 

1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности 

Раковица - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Земун 

1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности 

Обреновац - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Гроцка  

1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности 

Сомбор - 1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности Кула 

 1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 1 - 1 извршилац
11. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 2 извршиоца
12. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 3 - 1 извршилац
13. у Служби за катастар непокретности 

Инђија - 1 извршилац
14. у Служби за катастар непокретности 

Крушевац - 1 извршилац

Опис послова: Провођење промена на основу пројеката 
и техничке документације за геодетске радове; преглед 
и контрола техничке документације реализованих геодет-
ских радова; израда записника са утврђеним мерама за 
поступање у циљу отклањања пропуста; учешће у реа-
лизацији сложенијих пројеката и активности; решавање 
сложенијих проблема у поступцима провођења промена; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писме-
но путем теста, познавање рада на рачунару (MS Office) - 
практичним радом; вештина комуникације - усмено.

39. Радно место за провођење 
промена у базама података, у звању 

сарадника
у Сектору за катастар непокретности 

32 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Вождовац - 3 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности 

Звездара - 2 извршиоца
3. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Стари 

град - 1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 3 извршиоца
6. у Служби за катастар непокретности Врачар  

1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности 

Раковица - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности Земун  

3 извршиоца
9. у Служби за катастар непокретности Нови 

Београд - 1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности 

Гроцка - 2 извршиоца
11. у Служби за катастар непокретности 

Сурчин - 1 извршилац
12. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 2 извршиоца
13. у Служби за катастар непокретности 

Сомбор - 1 извршилац
14. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 3 извршиоца
15. у Служби за катастар непокретности Бачка 

Паланка - 1 извршилац
16. у Служби за катастар непокретности 

Сремска Митровица - 1 извршилац
17. у Служби за катастар непокретности 

Инђија - 1 извршилац
18. у Служби за катастар непокретности 

Панчево - 2 извршиоца
19. у Служби за катастар непокретности Ниш 

2 извршиоца

Опис послова: Провођење промена у графичком делу 
базе података катастра непокретности на основу елабора-
та геодетских радова; провођење промена у алфанумерич-
ком делу базе података катастра непокретности на основу 
елабората геодетских радова; праћење извршених про-
мена у бази података катастра непокретности; штампање 
излазних докумената након извршене промене; заштита и 
архивирање података на дигиталним медијима; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о општем управ-
ном поступку и Правилника о државном премеру и катастру 
непокретности - писмено путем теста, познавање рада на 
рачунару (MS Office) - практичним радом;  вештина кому-
никације - усмено.

40. Радно место за унос података,
у звању референта

у Сектору за катастар непокретности 
24 извршиоца:

1. у Служби за катастар непокретности 
Вождовац - 4 извршиоца

2. у Служби за катастар непокретности 
Звездара - 1 извршилац

3. у Служби за катастар непокретности 
Палилула - 2 извршиоца

4. у Служби за катастар непокретности Стари 
град - 2 извршиоца

5. у Служби за катастар непокретности 
Чукарица - 4 извршиоца

6. у Служби за катастар непокретности Врачар  
1 извршилац

7. у Служби за катастар непокретности Земун 
- 3 извршиоца

8.у Служби за катастар непокретности 
Суботица - 4 извршиоца

9. у Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 2 - 2 извршиоца

10. у Служби за катастар непокретности Нови 
Пазар - 1 извршилац
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Опис послова: Унос оригиналних података одржавања 
катастра непокретности у графичком делу базе подата-
ка; унос података одржавања катастра непокретности у 
алфанумеричком делу базе података; унос података у базу 
података адресног регистра; прикупљање, унос и контрола 
података регистра цена непокретности; штампање излаз-
них докумената; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.
Услови: завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и Правилника о катастар-
ском премеру и катастру непокретности - практично путем 
теста, познавање рада на рачунару - практичним радом; 
вештина комуникације - усмено.

41. Радно место руководиoцa Групе 
за издавање података катастра 

непокретности
у звању сарадника, у Сектору за катастар 

непокретности - 3 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Вождовац - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; старање о исправности припремљених података 
за издавање; праћење реализације радова на припреми 
и издавању података из службене евиденције; старање о 
исправности обрачуна таксе за издавање података; израда 
месечних, кварталних и годишњих извештаја из делокруга 
рада; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о републичким  
административним таксама, Закона о општем управном 
поступку, Правилника о катастарском премеру и катастру 
непокретности и Правилника о начину чувања, увида и 
издавање података премера, катастра непокретности и 
катастра водова - писмено путем теста; вештине анали-
тичког резоновања, логичког закључивања, организацио-
них способности и вештине руковођења - посредно путем 
стандардизованих тестова;  познавање рада на рачунару 
- практичним радом; вештина комуникације - усмено.

42. Радно место за припрему 
и издавање података, у звању 

сарадника, у Сектору за катастар 
непокретности - 25 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Вождовац - 2 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 2 извршиоца
3. у Служби за катастар непокретности Стари 

град - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 2 извршиоца
5. у Служби за катастар непокретности Врачар  

1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности 

Раковица - 1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности Земун  

1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности Сурчин  

1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности 

Сомбор - 1 извршилац
11. у Служби за катастар непокретности Бачка 

Паланка - 1 извршилац
12. у Служби за катастар непокретности 

Сремска Митровица - 1 извршилац
13. у Служби за катастар непокретности 

Кикинда - 1 извршилац

14. у Служби за катастар непокретности 
Зрењанин - 1 извршилац

15. у Служби за катастар непокретности 
Панчево - 1 извршилац

16. у Служби за катастар непокретности 
Вршац - 1 извршиоца

17. у Служби за катастар непокретности 
Зајечар - 1 извршилац

18. у Служби за катастар непокретности 
Јагодина - 1 извршилац

19. у Служби за катастар непокретности 
Параћин - 1 извршилац

20. у Служби за катастар непокретности 
Крушевац - 1 извршилац

21. у Служби за катастар непокретности Чачак 
- 1 извршилац

22. у Служби за катастар непокретности 
Лесковац - 1 извршилац

Опис послова: Припрема и издавање података из служ-
бене евиденције; проверавање испуњености услова за рад 
и комплетности документације геодетских организација; 
припрема извештаја и уверења по захтевима правних и 
физичких лица; генерисање извештаја о историјату проме-
на на непокретностима; обрачун такси за издате податке; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Правилника о катас-
тарском премеру и катастру непокретности, Правилника 
о начину чувања, увида и издавање података премера, 
катастра непокретности и катастра водова и Закона о репу-
бличким административним таксама - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

43. Радно место за припрему 
података службене евиденције, у 

звању референта
у Сектору за катастар непокретности 

15 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Вождовац - 2 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности 

Звездара - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 2 извршиоца
4. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 3 извршиоца
5. у Служби за катастар непокретности Врачар  

2 извршиоца
6. у Служби за катастар непокретности Чачак  

1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности 

Сремска Митровица - 1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности Инђија 

1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности 

Шабац - 1 извршилац

Опис послова: Припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, ске-
нирање или штампање припремљених података; обрачу-
навање таксе за припремљене податке; обављање и дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама и Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности -писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

44. Радно место за руководиоца 
Групе за управне послове, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за катастар непокретности 

 2 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Звездара - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; праћење радова на одржавању катастра непокрет-
ности и оснивању и одржавању катастра водова у надлеж-
ности Групе; старање о правилном и ажурном вођењу 
управног поступка и изради првостепених управних ака-
та; праћење ажурности решавања предмета у Служби; 
припрема одговора и објашњења по поднесцима, притуж-
бама и жалбама физичких и правних лица; израда месеч-
них извештаја о реализацији послова из делокруга Групе; 
учешће у припреми стручних основа за израду нацрта 
закона и предлога подзаконских аката из делокруга Групе; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца. 

Услови: Стечено високо образовање научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен право-
судни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Законa 
о државном премеру и катастру, Законa о планирању и 
изградњи, Законa о републичким административним так-
сама, Законa о општем управном поступку, Правилникa о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писме-
но путем теста; вештине аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

45. Радно место за стручне и управне 
послове, у звању самосталног 

саветника, у Сектору за катастар 
непокретности - 21 извршилац:
1. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 2 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности Стари 

град - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Врачар  

2 извршиоца
5. у Служби за катастар непокретности Савски 

венац - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Земун  

2 извршиоца
7. у Служби за катастар непокретности Нови 

Београд - 2 извршиоца
8. у Служби за катастар непокретности Гроцка  

1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности Сурчин  

1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 1 извршилац
11. у Служби за катастар непокретности 

Сомбор - 1 извршилац
12. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 1 извршилац
13. у Служби за катастар непокретности 

Кикинда - 1 извршилац
14. у Служби за катастар непокретности 

Зрењанин - 1 извршилац
15. у Служби за катастар непокретности 

Лозница - 1 извршилац
16. у Служби за катастар непокретности Чачак  

2 извршиоца

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у 
области катастра непокретности; оцењивање исправа које 
служе као доказ за упис права на непокретностима и изра-
да првостепених управних аката у сложенијим управним 
предметима; комплетирање списа и достављање жалби 
надлежном органу у другом степену; преглед и контро-
ла управних предмета Служби за катастар непокретности 
уподобљених групи; припрема аката по пријавама и при-
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тужбама физичких и правних лица; обављање одређених 
радно-правних послова по основу посебног акта дирек-
тора Завода; пружање информација и бесплатне правне 
помоћи правним и физичким лицима у вези уписа у катас-
тар непокретности; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен правосудни испит; нај-
мање 5 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писмено 
путем теста;  познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

46. Радно место за подршку правним 
и општим пословима, у звању млађег 

саветника
у Сектору за катастар непокретности 

9 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Земун 

1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Нови 

Београд - 1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности 

Суботица - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Нови 

Сад 2 - 1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности 

Зрењанин - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности 

Панчево - 1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности 

Краљево - 1 извршилац

Опис послова: Учествовање у формирању базе података 
катастарског операта катастра непокретности за потребе 
излагања података на јавни увид; учествовање у форми-
рању управних предмета са комплетирањем документа-
ције; вођење првостепеног управног поступка и израда 
првостепених управних аката у мање сложеним управним 
предметима; учествовање у комплетирању списа и дос-
тављања жалби надлежном органу у другом степену; пру-
жање информација и бесплатне правне помоћи правним и 
физичким лицима у вези уписа у катастар непокретности; 
обављање одређених радно-правних послова по осно-
ву посебног акта директора Завода; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; једна година радног искуства у струци 
или најмање 5 година радног стажа у државним органима; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писмено 
путем теста;  познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

47. Радно место руководиоца Групе 
за опште и послове писарнице, у 

звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности 

 15 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности Врачар  

1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Раковица - 1 извршилац

3. у Служби за катастар непокретности Нови 
Београд - 1 извршилац

4. у Служби за катастар непокретности 
Лазаревац - 1 извршилац

5. у Служби за катастар непокретности Кула
 1 извршилац

6. у Служби за катастар непокретности Нови 
Сад 3 - 1 извршилац

7. у Служби за катастар непокретности Бачка 
Паланка - 1 извршилац

8. у Служби за катастар непокретности Инђија  
1 извршилац

9. у Служби за катастар непокретности Стара 
Пазова - 1 извршилац

10. у Служби за катастар непокретности 
Кикинда - 1 извршилац

11. у Служби за катастар непокретности 
Зрењанин - 1 извршилац

12. у Служби за катастар непокретности 
Лозница - 1 извршилац

13. у Служби за катастар непокретности 
Параћин - 1 извршилац

14. у Служби за катастар непокретности Чачак  
1 извршилац

15. у Служби за катастар непокретности 
Пријепоље - 1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; старање о исправности класификације предмета 
по садржини материје која се у предмету обрађује, креи-
рање упита и припрема специфичних извештаја о реша-
вању предмета из информационих система; пријем стра-
нака ради пружања информација из делокруга рада Групе; 
израда месечних извештаја о реализацији послова из дело-
круга Групе; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама, Закона о општем управном 
поступку, Уредбе о канцеларијском пословању - писмено 
путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

48. Радно место за послове 
писарнице, у звању референта
у Сектору за катастар непокретности 

 20  извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Звездара - 3 извршиоца
2. у Служби за катастар непокретности Стари 

град - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 5 извршиоца
4. у Служби за катастар непокретности Гроцка 

1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности Бачка 

Паланка - 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности 

Сремска Митровица - 2 извршиоца
7. у Служби за катастар непокретности Инђија 

1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности 

Кикинда - 1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности 

Смедерево - 1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности Нови 

Пазар - 1 извршилац
11. у Служби за катастар непокретности 

Крушевац - 1 извршилац
12. у Служби за катастар непокретности Чачак 

1 извршилац
13. у Служби за катастар непокретности 

Пожаревац - 1 извршилац

Опис послова: Формирање и евидентирање кретања 
предмета катастра непокретности; умножавање материја-
ла из катастра непокретности; издавање оверених подата-
ка из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и 
прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и 

услуге Завода; послови архивирања и управљања архив-
ском грађом; издавање архивираних предмета, аката или 
докумената на реверс, односно препис истих на захтев 
странке; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању, Закона о републичким 
административним таксама и Закона о општем управном 
поступку -писмено путем теста; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

49. Радно место за канцеларијске 
и евиденцијске послове, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности 

 12 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Звездара - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Палилула - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Стари 

град - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности 

Чукарица - 2 извршиоца
5. у Служби за катастар непокретности Врачар  

1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Савски 

венац - 1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности 

Сремска Митровица - 1 извршилац
8. у Служби за катастар непокретности Инђија  

1 извршилац
9. у Служби за катастар непокретности Сурчин  

1 извршилац
10. у Служби за катастар непокретности Нови 

Пазар - 1 извршилац
11. у Служби за катастар непокретности 

Пирот - 1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског мате-
ријала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању и познавање 8 Д проце-
дуре - писмено путем теста; познавање рада на рачунару 
- практичним радом; вештина комуникације - усмено. 

50. Радно место шефа Службе за 
катастар непокретности, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за катастар непокретности 

 3 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности Бачка 

Топола - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности Ковин 

1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Бечеј 

1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службени-
ка у Служби; обнова катастра непокретности; доношење 
решења у управним предметима у вези уписа непокрет-
ности и стварних права над њима; праћење ажурности 
у решавању предмета; припремање предлога програма 
радова на обнови катастра непокретности и унапређењу 
квалитета геопросторних података; обављање најсло-
женијих послова из делокруга Службе; сарадња са орга-
нима државне управе и јединицама локалне самоуправе; 
обављање и других послова по налогу помоћника дирек-
тора. 

Администрација и управа
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писме-
но путем теста; вештине аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

51. Радно место за припрему 
података службене евиденције, у 

звању референта
у Сектору за катастар непокретности, Служби 

за катастар непокретности Сопот
1 извршилац

Опис послова: Припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, ске-
нирање или штампање припремљених података; обрачу-
навање таксе за припремљене податке; обављање и дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама и Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

52. Радно место руководиoцa Групе 
за ажурирање података катастра 

непокретности, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности 
 2 извршиоца:

1. у Служби за катастар непокретности Бечеј 
1 извршилац

2. у Служби за катастар непокретности Горњи 
Милановац - 1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; стара се о правилној и ажурној реализацији радо-
ва на провођењу промена у базама података катастра 
непокретности и адресног регистра; преглед и пријем ела-
бората геодетских радова за потребе одржавања катастра 
непокретности; провера извршених проведених промена; 
провера обрачуна таксе и израђених спецификација за 
извршене услуге; израда периодичних извештаја из дело-
круга рада; старање о ажурности и правилности података 
катастра непокретности; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS 
Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о планирању 
и изградњи, Закона о републичким административним так-
сама, Закона о општем управном поступку, Правилника о 
катастарском премеру и катастру непокретности - писмено 

путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тесто-
ва; познавање рада на рачунару (MS Office) - практичним 
радом; вештина комуникације - усмено.

53. Радно место за провођење 
промена у базама података, у звању 

сарадникa
у Сектору за катастар непокретности 

 6 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности Жабаљ

1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности 

Темерин - 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Бечеј  

1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Врбас 

1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности Шид 

 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности 

Кањижа - 1 извршилац

Опис послова: Провођење промена у графичком делу 
базе података катастра непокретности на основу елабора-
та геодетских радова; провођење промена у алфанумерич-
ком делу базе података катастра непокретности на основу 
елабората геодетских радова; праћење извршених про-
мена у бази података катастра непокретности; штампање 
излазних докумената након извршене промене; заштита и 
архивирање података на дигиталним медијима; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о општем управ-
ном поступку и Правилника о државном премеру и катастру 
непокретности - писмено путем теста; познавање рада на 
рачунару (MS Office) - практичним радом; вештина комуни-
кације - усмено.

54. Радно место руководиоца Групе 
за опште и послове писарнице, у 

звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, Служби 

за катастар непокретности Бечеј
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника у 
Групи; старање о исправности класификације предмета 
по садржини материје која се у предмету обрађује, креи-
рање упита и припрема специфичних извештаја о реша-
вању предмета из информационих система; пријем стра-
нака ради пружања информација из делокруга рада Групе; 
израда месечних извештаја о реализацији послова из дело-
круга Групе; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног иску-
ства у струци; познавање рада на рачунару; поседовање 
организaционих способности; вештина комуникације; 
одговорност у раду.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама, Закона о општем управном 
поступку, Уредба о канцеларијском пословању - писмено 
путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

55. Радно место за послове 
писарнице, у звању референта, у 

Сектору за катастар непокретности - 
2 извршиоца:

1. у Служби за катастар непокретности Сечањ  
1 извршилац

2. у Служби за катастар непокретности 
Алибунар - 1 извршилац

Опис послова: Формирање и евидентирање кретања 
предмета катастра непокретности; умножавање материја-
ла из катастра непокретности; издавање оверених подата-
ка из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и 
прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и 
услуге Завода; послови архивирања и управљања архив-
ском грађом; издавање архивираних предмета, аката или 
докумената на реверс, односно препис истих на захтев 
странке по важећим прописима; обављање и других посло-
ва по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању, Закона о републичким 
административним таксама и Закона о општем управном 
поступку - писмено путем теста; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

56. Радно место за канцеларијске 
и евиденцијске послове, у звању 

референта
у Сектору за катастар непокретности 

 4 извршиоца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Барајево - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности Сопот  

1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Бачка 

Топола - 1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности 

Алибунар - 1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског мате-
ријала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању и познавање 8 Д проце-
дуре - писмено путем теста; познавање рада на рачунару 
- практичним радом; вештина комуникације - усмено. 

57. Радно место за провођење 
промена у базама података, у звању 

сарадника
у Сектору за катастар непокретности 

 7 извршилаца:
1. у Служби за катастар непокретности 

Србобран - 1 извршилац
2. у Служби за катастар непокретности Бач 

 1 извршилац
3. у Служби за катастар непокретности Ириг 

1 извршилац
4. у Служби за катастар непокретности Ада 

1 извршилац
5. у Служби за катастар непокретности Сента 

- 1 извршилац
6. у Служби за катастар непокретности Чока 

 1 извршилац
7. у Служби за катастар непокретности Нови 

Кнежевац - 1 извршилац

Опис послова: Провођење промена у графичком делу 
базе података катастра непокретности на основу елабора-
та геодетских радова; провођење промена у алфанумерич-
ком делу базе података катастра непокретности на основу 
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елабората геодетских радова; праћење извршених про-
мена у бази података катастра непокретности; штампање 
излазних докумената након извршене промене; заштита и 
архивирање података на дигиталним медијима; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о општем управ-
ном поступку и Правилника о државном премеру и катастру 
непокретности - писмено путем теста; познавање рада на 
рачунару (MS Office) - практичним радом; вештина комуни-
кације - усмено.

58. Радно место за припрему 
података службене евиденције, у 

звању референта
у Сектору за катастар непокретности, Служби 

за катастар непокретности Србобран
1 извршилац

Опис послова: Припрема за издавање података из ела-
бората премера и базе података катастра непокретности; 
израда копија плана катастарских парцела; копирање, ске-
нирање или штампање припремљених података; обрачу-
навање таксе за припремљене податке; обављање и дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама и Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

59. Радно место за послове 
писарнице, у звању референта

у Сектору за катастар непокретности, Служби 
за катастар непокретности Нови Бечеј

1 извршилац

Опис послова: Формирање и евидентирање кретања 
предмета катастра непокретности; умножавање материја-
ла из катастра непокретности; издавање оверених подата-
ка из катастра непокретности по захтеву странке; пријем и 
прегледање пристигле поште; обрачун таксе за податке и 
услуге Завода; послови архивирања и управљања архив-
ском грађом; издавање архивираних предмета, аката или 
докумената на реверс, односно препис истих на захтев 
странке по важећим прописима; обављање и других посло-
ва по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању, Закона о републичким 
административним таксама и Закона о општем управном 
поступку -писмено путем теста; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

60. Радно место за послове 
писарнице, у звању референта
у Сектору за катастар непокретности 

 2 извршиоца:
1. у Одељењу за катастар водова Нови Сад 

1 извршилац
2. у Одељењу за катастар водова Врање 

1 извршилац

Опис послова: Пријем, преглед и разврставање поште, 
захтева и поднесака; формирање и евидентирање пред-
мета; достављање предмета у рад; развођење кроз књи-
гу евиденције издатих података; архивирање; контрола 

наплате таксе за податке и услуге; издавање оверених 
података из катастра водова по захтеву странке; вођење 
архивске књиге и достављање архивског материјала 
надлежном архиву; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању, Закона о републичким 
административним таксама и Закона о општем управном 
поступку -писмено путем теста; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом; вештина комуникације - усмено.

61. Радно место руководиоца Групе 
за ажурирање података катастра 

водова, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за катастар непокретности, 
Одељењу за катастар водова Нови Сад

1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравaње и надзор над радом државних службеника у 
Групи; праћење, преглед и овера извршених радова на 
оснивању и одржавању катастра водова; припрема технич-
ке документације за израду пројеката; спровођење мера у 
циљу унапређења квалитета података катастра водова; 
припрема и издавање података премера водова и његовог 
одржавања геодетским организацијама; припрема и изда-
вање уверења, копија планова водова и листова водова; 
израда извештаја о реализацији планираних радова из 
делокруга Одсека; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару (MS Office, Internet); 
поседовање организaционих способности; самосталност и 
одговорност у раду.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Правилника о премеру 
и катастру водова, Закона о републичким административ-
ним таксама, Закона о планирању и изградњи -писмено 
путем теста, вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова;  
познавање рада на рачунару (MS Office i Internet) - практич-
ним радом; вештина комуникације - усмено.

62. Радно место за преглед и 
контролу, у звању саветника
у Сектору за катастар непокретности 

 7 извршилаца:
1. у Одељењу  за катастар водова Београд 

 1 извршилац
2. у Одељењу за катастар водова Нови Сад 

 3 извршиоца
3. у Одељењу  за катастар водова Ваљево 

 1 извршилац
4. у Одељењу  за катастар водова Краљево 

1 извршилац
5. у Одељењу  за катастар водова Врање 

1 извршилац

Опис послова: Преглед, контрола и пријем елабората 
геодетског мерења водова; контрола мерења података о 
измереним водовима и података из графичког дела базе 
катастра водова; стручна помоћ у поступку одржавања 
катастра водова државним службеницима у Одељењу; 
унутрашња контрола одржавања катастра водова; учество-
вање у активностима везаним за унапређење модела пода-
така катастра водова; праћење и предлагање увођења 
нових технологија; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; познавање рада 
на рачунару (апликативни софтвер у области катастра 
водова).

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Правилника о 
премеру и катастру водова, Закона о републичким адми-
нистративним таксама - писмено путем теста; познавање 
рада на рачунару (апликативни софтвер у области ката-
стра водова) - практичним радом, вештина комуникације 
- усмено.

63. Радно место за провођење 
промена у бази података, у звању 

сарадника
у Сектору за катастар непокретности 

  10 извршилаца:
1. у Одељењу за катастар водова Нови Сад 

 2 извршиоца
2. у Одељењу за катастар водова Панчево 

2 извршиоца
3. у Одељењу за катастар водова Крагујевац  

1 извршилац
4. у Одељењу за катастар водова Ваљево 

 2 извршиоца
5. у Одељењу за катастар водова Краљево -

1 извршилац
6. у Одељењу за катастар водова Ниш 

 2 извршиоца

Опис послова: Провођење промене у бази катастра водо-
ва; праћење реализације геодетског мерења по пријави 
радова; преузимање елабората геодетског мерења водова; 
обрачунавање таксе и израда спецификације за извршене 
услуге; израда потврде о извршеном геодетском мерењу 
водова; заштита и архивирање података на дигиталним 
медијима; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републичким 
административним таксама и Правилника о премеру и 
катастру водова - писмено путем теста; познавање рада на 
рачунару (MS Office) - практичним радом; вештина комуни-
кације - усмено.

64. Радно место за унос промена у 
базу података, у звању референта

у Сектору за катастар непокретности 
9 извршиоца:

1. у Одељењу за катастар водова Београд 
 4 извршиоца

2. у Одељењу за катастар водова Нови Сад 
 3 извршиоца

3. у Одељењу за катастар водова Панчево 
 2 извршиоца

Опис послова: Унос оригиналних података одржавања 
катастра водова у графичком делу базе података; унос 
података одржавања катастра водова у алфанумеричком 
делу базе података; заштита и архивирање података на 
дигиталним медијима; штампање излазних докумената; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца. 

Услови: завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Правилника о премеру и катастру водова - писмено путем 
теста; познавање рада на рачунару  - практичним радом; 
вештина комуникације - усмено.

Администрација и управа
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65. Радно место руководиоца Групе 
за издавање података катастра 

водова, у звању сарадника
у Сектору за катастар непокретности, 

Одељењу за катастар водова Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравaње и надзор над радом државних службеника у 
Групи; старање о исправности припремљених података 
за издавање; праћење реализације радова на припреми 
и издавању података из службене евиденције; старање о 
исправности обрачуна таксе за издавање података; израда 
месечних, кварталних и годишњих извештаја из делокруга 
рада; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца. 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару (аплика-
тивни софтвер у области катастра водова).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Правилника о премеру и 
катастру водова, Закона о републичким административним 
таксама, Закона о општем управном поступку - писмено 
путем теста;  вештине аналитичког резоновања, логичког 
закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тесто-
ва; познавање рада на рачунару (апликативни софтвер 
у области катастра водова) - практичним радом, вештине 
комуникације - усмено.

66. Радно место за издавање 
података, у звању референта
у Сектору за катастар непокретности 

  5 извршиоца:
1. у Одељењу за катастар водова Нови Сад 

3 извршиоца
2. у Одељењу за катастар водова Панчево 

 1 извршилац
3. у Одељењу за катастар водова Врање 

 1 извршилац
Опис послова: Припрема и издавање података из служ-
бене евиденције; израда и издавање копија плана водо-
ва; издавање листова водова; копирање, скенирање или 
штампање припремљених података; обрачунавање таксе 
за припремљене податке; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 
Услови: Завршена средња геодетска школа; положен 
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства 
у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Пра-
вилника о премеру и катастру водова, Закона републич-
ким о административним таксама - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештина 
комуникације - усмено.

67. Радно место за канцеларијске и 
административне послове, у звању 

референтa
у Сектору за информатику и комуникационе 

технологије
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског мате-
ријала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови кореспонденције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштвеног 
смера; положен државни стручни испит; најмање 2 године 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре - писме-
но путем теста; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештина комуникације-усмено. 

68. Радно место систем инжењера,
у звању саветника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за информатичку 

подршку, Одсеку за системску и серверску 
подршку

1 извршилац

Опис послова: Учешће у имплементацији и одржавању 
компоненти физичке и виртуелне техничке архитектуре; 
учешће у имплементацији и одржавању серверске архи-
тектуре; учешће у имплементацији и одржавању storage 
архитектуре; праћење перформанси рада информацио-
но-комуникационих система; реализација система заштите 
података; пружање стручне помоћи државним службени-
цима из делокруга рада; firewall администрација и заштита 
информационо-комуникационих ресурса; конфигурација 
активне комуникационе опреме; израда извештаја из дело-
круга рада; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца. 
Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање послова одржавања инфор-
мационо-комуникационих система, оперативних система 
Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије 
и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протоко-
ла); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање посло-
ва одржавања информационо-комуникационих система, 
оперативних система Microsoft Windows и Linux, познавање 
мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, 
ISA, TCP/IP протокола) - писмено путем тестом; знање 
енглеског језика -сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

69. Радно место систем 
администратора, у звању сарадника
у Сектору за информатику и комуникационе 

технологије, Одељењу за информатичку 
подршку, Одсеку за системску и серверску 

подршку
4 извршиоца

Опис послова: Учешће у имплементацији и одржавању 
компоненти физичке и виртуелне техничке инфраструкту-
ре; администрација и праћење перформанси рада инфор-
мационо-комуникационих система; учешће у реализацији 
система заштите података; пружање стручне помоћи 
државним службеницима из делокруга рада; израда 
извештаја из делокруга рада; учешће у обављању посло-
ва из области firewall администрације и заштите информа-
ционо-комуникационих ресурса; учешће у конфигурацији 
активне комуникационе опреме; обављање и других посло-
ва по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
најмање 3 година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање послова одржавања информацио-
но-комуникационих система, оперативних система Microsoft 
Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих 
сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање посло-
ва одржавања информационо-комуникационих система, 
оперативних система Microsoft Windows и Linux; позна-
вање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, 
RRAS, ISA, TCP/IP протокола) - писмено путем теста; знање 
енглеског језика -сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

70. Радно место главног систем 
инжењера за комуникације, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 

технологије, Одељењу за информатичку 
подршку, Одсеку за комуникационе 

технологије
1 извршилац

Опис послова: Одржавање, унапређење и надоградња 
LAN и WAN информационо-комуникационих система; 
инсталација, администрација и мониторинг мрежних 
уређаја и сервиса; имплементација и одржавање компо-
ненти физичке и виртуелне техничке архитектуре; админи-
страција и мониторинг мрежне инфраструктуре са циљем 
провере доступности и поузданости свих мрежних серви-
са; подршка корисницима информационо-комуникационих 
система; firewall администрација и заштита информацио-
но-комуникационих система; израда документације, дизај-
на и развоја информационо-комуникационих система, сас-
тављање извештаја из делокруга рада; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци; познавање послова одржавања инфор-
мационо-комуникационих система, оперативних система 
Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије 
и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протоко-
ла); знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање посло-
ва одржавања информационо-комуникационих система, 
оперативних система Microsoft Windows и Linux; позна-
вање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, DHCP, 
RRAS, ISA, TCP/IP протокола) - писмено путем теста; знање 
енглеског језика - сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

71. Радно место шефa Одсека за Help 
Desk, у звању сарадника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за информатичку 

подршку, у Одсеку за Help Desk
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравaње и надзор над радом државних службеника у 
Одсеку; администрација и мониторинг хардверске и соф-
тверске основе информационо-комуникационих система 
у седишту Завода; пружање стручне помоћи државним 
службеницима у Заводу из делокруга свог рада; учество-
вање у инсталацији и одржавању физичке и виртуелне тех-
ничке инфраструктуре; администрација и одржавање базе 
података информационо-комуникационе опреме; израда 
документације, дизајна и развоја информационо-кому-
никационих система, састављање извештаја из делокру-
га рада; организовање и контрола одржавања техничке 
инфраструктуре, праћење процеса сервисирања технич-
ке инфраструктуре изван Завода и апликативне подршке 
корисницима у Заводу; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у трајању 
до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; познавање рада на рачу-
нару; знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање посло-
ва одржавања информационо-комуникационих система и 
оперативних система; знање енглеског језика - сертификат 
или други доказ; вештине аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
вештине комуникације - усмено.

72. Радно место за инсталирање 
и одржавање опреме, у звању 

референта
у Сектору за информатику и комуникационе 

технологије, Одељењу за информатичку 
подршку, у Одсеку за Help Desk

3 извршиоца

Опис послова: Инсталирање и одржавање хардверске и 
софтверске основе у Заводу; инсталирање и одржавање 
периферијске опреме у Заводу; пружање непосредне 
помоћи државним службеницима у решавању проблема 
коришћења рачунарске опреме; имплементација и одр-
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жавање информационо-комуникационих система; одржа-
вање базе података информатичке опреме; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема информатичке или тех-
ничке струке; положен државни стручни испит; најмање 2 
године радног искуства у струци; познавање послова одр-
жавања desktop опреме за оперативне системе Microsoft 
Windows и Linux; познавање мрежне топологије и пратећих 
сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола); знање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
послова одржавања desktop опреме за оперативне системе 
Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије и 
пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) 
- писмено путем теста; знање енглеског језика - сертификат 
или други доказ; вештине комуникације - усмено.

73. Радно место за управљање 
просторним подацима катастра 

водова, у звању самосталног 
саветника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за геодетски 

информациони систем, Одсеку за 
информациони систем катастра водова

1 извршилац

Опис послова: Управљање просторним подацима КВ 
(преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, 
уређивање, анализа и приказ); праћење рада информа-
ционог система катастра водова, тестирање и имплемен-
тација нових верзија софтверског решења; дефинисање 
процедура за миграцију и миграција просторних података 
КВ коришћењем GIS софтверских алата; анализа прос-
торних информација и генерисање извештаја и дист-
рибуција података корисницима; праћење савремених 
технолошких решења и методологија за прикупљање и 
одржавање просторних података КВ; дефинисање упут-
става за прикупљање и одржавање просторних података 
КВ коришћењем GIS софтверских алата; пружање стручне 
помоћи унутрашњим јединицама Завода у прикупљању и 
одржавању просторних података; припрема података по 
захтевима корисника; обављање и других послова по нало-
гу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање CAD и GIS технологија примењених у 
апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS 
системима; знање енглеског језикa. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CAD и 
GIS технологија примењених у апликативним софтверима 
и познавање и рад са RDBMS системима - писмено путем 
теста; знање енглеског језика - сертификат или други 
доказ; вештине комуникације-усмено.

74. Радно место за управљање 
подацима адресног регистра, у 
звању самосталног саветника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за геодетски 

информациони систем, Одсеку за 
информациони систем адресног регистра

2 извршиoцa

Опис послова: Управљање подацима адресног регистра 
(преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређи-
вање, анализа и приказ); миграција података адресног 
регистра коришћењем GIS софтверских алата; праћење и 
имплементација савремених технолошких решења и мето-
дологија за прикупљање и одржавање података адрес-
ног регистра; унапређење квалитета података адресног 
регистра; имплементација нових софтверских решења за 
прикупљање и одржавање података адресног регистра у 
унутрашњим јединицама Завода; дефинисање упутстава 
за прикупљање и одржавање података адресног регистра; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање CAD и GIS технологија примењених у 
апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS 
системима; знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CAD и 
GIS технологија примењених у апликативним софтверима 
и познавање и рад са RDBMS системима - писмено путем 
теста; знање енглеског језика - сертификат или други 
доказ; вештине комуникације-усмено.

75. Радно место за имплементацију 
и подршку информационом 

систему адресног регистра, у звању 
сарадника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије,  Одељењу за геодетски 

информациони систем, Одсеку за 
информациони систем адресног регистра

1 извршилац

Опис послова: Учешће у подршци унутрашњим једи-
ницама Завода у прикупљању и одржавању података 
адресног регистра; управљање подацима адресног регис-
тра (преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, 
уређивање, анализа и приказ); имплементација нових 
софтверских решења за прикупљање и одржавање пода-
така адресног регистра у унутрашњим јединицама Заво-
да; учешће у дефинисању упутстава за прикупљање и 
одржавање података адресног регистра коришћењем GIS 
софтверских алата; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; познавање CAD и GIS софтверских 
алата, познавање RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CAD и 
GIS технологија примењених у апликативним софтверима 
и познавање и рад са RDBMS системима - писмено путем 
теста; знање енглеског језика - сертификат или други 
доказ; вештине комуникације-усмено.

76. Радно место за реализацију 
централног информационог система 
државне управе, у звању саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 

технологије,  Одељењу за геодетски 
информациони систем, Одсеку за 
информациони систем катастра 

непокретности и катастра земљишта
2 извршиоца

Опис послова: Сарадња са надлежним органима у сврху 
реализације постојећих функционалности ЦИС државних 
органа из надлежности Завода; администрација права и 
корисника из Завода за рад у ЦИС државних органа; струч-
на подршка корисницима система из Завода у циљу функ-
ционисања и правилног поступања према ЦИС државне 
управе; решавање  поступака из надлежности Завода за 
потребе функционисања ЦИС државне управе; обављање 
стручних послова неопходних за рад  ЦИС државних орга-
на; учешће у реализацији обука организационим јединица-
ма Завода за ефикасно и исправно поступање и припреме 
документације за ЦИС државне управе; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 3 година радног искуства у струци; позна-
вање CAD и GIS технологија примењених у апликативним 
софтверима и познавање и рад са RDBMS системима; позна-
вање ISO стандарда; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање CAD и 
GIS технологија примењених у апликативним софтверима,  
познавање и рад са RDBMS системима и ISO стандарда - 
писмено путем теста; знање енглеског језика - сертификат 
или други доказ; вештине комуникације-усмено.

77. Радно место за подршку 
реализацији централног 

информационог система државне 
управе, у звању млађег саветника

у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за геодетски 

информациони систем, Одсеку за 
информациони систем катастра 

непокретности и катастра земљишта
1 извршилац

Опис послова: Учешће у решавању  поступака из надлеж-
ности Завода за потребе ефикасног и исправног функцио-
нисања ЦИС државне управе; учешће у реализацији обука 
организационим јединицама Завода за ефикасно и исправ-
но поступање и припреме документације за ЦИС државне 
управе; администрација права и корисника из Завода за 
рад у ЦИС државних органа; стручна подршка корисници-
ма система из Завода у циљу функционисања и правилног 
поступања према ЦИС државне управе; сарадња са орга-
нима надлежним за реализацију постојећих функционал-
ности ЦИС државних органа; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног 
стажа у државним органима; положен државни стручни 
испит; познавање CAD и GIS технологија примењених у 
апликативним софтверима и познавање и рад са RDBMS 
системима и прописа из области урбанизма, просторног 
планирања и грађевинарства; познавање одговарајућих 
ISO стандарда; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CAD и 
GIS технологија примењених у апликативним софтверима,  
познавање и рад са RDBMS системима, познавање пропи-
са из области урбанизма, просторног планирања и грађе-
винарства и ISO стандарда - писмено путем теста; знање 
енглеског језика - сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

78. Радно место за развој 
информационих система, у звању 

саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за развој и примену 

информационих технологија, Одсеку за 
пројектовање и развој информационих 

система
1 извршилац

Опис послова: Развој софтверских апликација, алата и 
процедура; одржавање софтверских  апликација, алата и 
процедура; праћење и извештавање у циљу обезбеђења 
квалитета софтверских решења; одржавање  и админи-
страција модела података и модела пословних процеса 
Завода; дефинисање тестних случајева и тестног окру-
жења, као и стручна помоћ државним службеницима при-
ликом тестирања нових софтверских решења; организо-
вање и чување софтверског кода и документације; учешће 
у изради процедура за миграцију података и за праћење 
квалитета миграције; обављање и других послова по нало-
гу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање CASE алата, Microsoft развој-
них алата базираних на NET технологији, RDBMS система и 
GIS технологија; знање енглеског језика.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CASE 
алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET техно-
логији, RDBMS  система и GIS технологија - писмено путем 
теста; знање енглеског језика - сертификат или други 
доказ; вештине комуникације-усмено.

79. Радно место за одржавање 
информационих система, у звању 

млађег саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за развој и примену 

информационих технологија, Одсеку за 
пројектовање и развој информационих 

система
2 извршиоца

Опис послова: Одржавање софтверских апликација, ала-
та и процедура; учешће у изради апликација, алата и про-
цедура; учешће у тестирању нових програмских решења; 
праћење миграције података; учешће у изради софтвер-
ске документације; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области из образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; завршен 
приправнички стаж или најмање 5 годинa радног стажа у 
државним органима; познавање Microsoft развојних ала-
та базираних на NET технологији, RDBMS система; знање 
енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Microsoft развојних алата базираних на .NET технологији и 
RDBMS  система - писмено путем теста; знање енглеског 
језика - сертификат или други доказ; вештине комуника-
ције-усмено.

80. Радно место за администрацију 
база података, у звању самосталног 

саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за развој и примену 

информационих технологија, Одсеку за развој 
сервиса и web технологије, редни број 200

1 извршилац

Опис послова: Конфигурација сервера, дизајн база 
података, моделирање и оптимизација података; одр-
жавање података и информација у трансакцијским и 
информацијским системима на основу плана рада; одр-
жавање речника и репозиторија података и стављање 
на увид ауторизованим корисницима; дефинисање и 
имплементација контроле приступу података; креирање 
и тестирање података; пружање стручне помоћи другим 
организационим јединицама и одговор на захтеве дру-
гих организационих јединица и спољних корисника, а у 
вези са администрацијом база података; праћење раз-
воја информационих технологија и предлагање решења 
за унапређење софтверске инфраструктуре Завода; 
обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање CASE алата, Microsoft развојних алата базира-
них на NET технологији, RDBMS система; знање енглеског 
језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање CASE 
алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET тех-
нологији, RDBMS  система - писмено путем теста; знање 
енглеског језика - сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

81. Радно место за пројектовање 
и развој апликација, у звању 

саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за развој и примену 

информационих технологија, Одсеку за развој 
сервиса и web технологије

1 извршилац

Опис послова: Пројектовање и развој апликација и про-
цедура; имплементација и одржавање апликација и про-
цедура; праћење и унапређење постојећих апликативних 
решења; учешће у изради и унапређењу процедура за 
миграцију, праћење квалитета миграције и миграција пода-
така; пружање стручне помоћи другим организационим 
јединицама и одговор на захтеве других организационих 
јединица и спољних корисника, а у вези са коришћењем 
апликација; праћење развоја информационих технологија 
и предлагање решења за унапређење апликативне инфра-
структуре Завода; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
познавање развојних алата, програмских језика и RDBMS 
система; искуство у развоју desktop и web апликација; 
знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање развој-
них алата, програмских језика и RDBMS система и развој  
desktop и web апликација - писмено путем теста; знање 
енглеског језика - сертификат или други доказ; вештине 
комуникације-усмено.

82. Радно место за подршку развоју 
сервиса и анализу података, у звању 

млађег саветника
у Сектору за информатику и комуникационе 
технологије, Одељењу за развој и примену 

информационих технологија, Одсеку за развој 
сервиса и web технологије

2 извршиоца

Опис послова: Учешће у пројектовању, развоју и импле-
ментацији и одржавању web сервиса, алата и процедура; 
израда специфичних извештаја по захтеву корисника; 
учешће у изради и унапређењу процедура за миграцију, 
праћење квалитета миграције и миграција података; пру-
жање стручне помоћи другим организационим јединица-
ма и одговор на захтеве других организационих јединица 
и спољних корисника, а у вези са коришћењем сервиса; 
праћење развоја информационих технологија и учешће у 
предлагању решења за унапређење сервисне инфраструк-
туре Завода; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; завршен приправнички 
стаж или најмање 5 годинa радног стажа у државним орга-
нима; познавање развојних алата, програмских језика и 
RDBMS система; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање развој-
них алата, програмских језика и RDBMS система - писмено 
путем теста; знање енглеског језика - сертификат или дру-
ги доказ; вештине комуникације-усмено.

83. Радно место за приступ 
информацијама од јавног значаја, у 

звању самосталног саветника
у Сектору за правне послове, Одељењу 

правних и имовинских послова, Одсеку за 
нормативно-правне послове

2 извршиоца

Опис послова: Поступање по захтевима за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја; израда аката 
у поступку покренутом по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја; припремање одговора 
на наводе из жалби изјављених Поверенику за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података о личности; 
припремање одговора на наводе из притужби изјављених 
Заштитнику грађана; предузимање мера за уједначавање 
праксе у пружању информација од јавног значаја; сарадња 
са Службом Повереника и Заштитника грађана; сарадња са 
унутрашњим јединицама Завода кроз припрему упутстава 
за поступање по пријави служби Повереника и заштитника 
грађана; обављање и других послова по налогу непосред-
ног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Закона о државном премеру и катастру, Закона о општем 
управном поступку, Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја, Закона о заштитнику грађана, 
Закона о тајности података и Закона о заштити податка о 
личности- писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - 
усмено.

84. Радно место за имовинско-
правне послове, у звању 
самосталног саветника

у Сектору за правне послове, Одељењу 
правних и имовинских послова, Одсеку за 

имовинско-правне послове
2 извршиоца

Опис послова: Извршавање послова везаних за регули-
сање имовинско-правних односа за све објекте и пословне 
просторе у седишту и ван седишта Завода; припрема ака-
та у поступцима регулисања имовинско-правних односа за 
станове и осталу непокретну и покретну имовину из дело-
круга Завода; израда поднесака у вези са заступањем Заво-
да у области имовинско-правних односа; израда уговора 
којима се ближе уређују права и обавезе између Завода и 
трећих лица; израда аката у поступцима давања станова 
у закуп и доделе стамбених кредита запосленима; обраде 
захтева за пружање услуге израде нових картографских 
публикација; израда уговора из области картографских 
публикација; давање стручних мишљења из делокруга свог 
рада; обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Закона о општем управ-
ном поступку, Закона о облигационим односима, Закона 
о основама својинскоправних односа, Закона о ауторским 
и сродним правима, Закона о издавању публикација- пис-
мено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом; вештине комуникације усмено.

85. Радно место шефа Одсека за 
опште послове и одржавање, у 

звању саветника
у Сектору за правне послове, Одељењу 

правних и имовинских послова
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом државних службеника и 
намештеника у Одсеку; организовање послова одржавања 
објеката Завода; контрола рада писарнице, израда подне-
сака у вези са осигурањем возила и старање о ликвиди-
рању и наплати штете по полисама за осигурање моторних 
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возила; вођење евиденција и израда извештаја и анализа 
из делокруга Одсека; учествовање у припреми плана јав-
них набавки из свог делокруга; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно- научног поља 
друштвено-хуманистичких наука или образовно-научног 
поља техничко- технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање начи-
на организовања рада на одржавању објеката - писмено 
путем теста и усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом; вештине аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих способности и вештине 
руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; 
вештина комуникације - усмено.

86. Радно место за материјално 
пословање добрима, у звању 

референта
у Сектору за правне послове, Одељењу 

правних и имовинских послова, Одсеку за 
опште послове и одржавање

2 извршиоца

Опис послова: Израда мање сложених аката у поступку 
материјалног пословања добрима прибављеним у поступку 
јавне набавке; пријем и израда записника о квалитативном 
и квантитативном пријему добара прибављених у поступку 
јавне набавке; документовано издавање добара на упо-
требу унутрашњим јединицама Завода, са доказом о при-
мопредаји; електронска и евиденција у аналогном облику 
издавања добара прибављених у поступку јавне набавке; 
издавање и евиденција картографског репроматеријала на 
употребу ужим унутрашњим јединицама завода; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање мате-
ријално-финансијског пословања - писмено путем теста и 
усмено; познавање рада на рачунару -практичним радом; 
вештине комуникације - усмено.

87. Радно место за евиденцију 
возила, у звању референта

у Сектору за правне послове, Одељењу 
правних и имовинских послова, Одсеку за 

опште послове и одржавање
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката у вези са 
преузимањем и регистрацијом возила; предлагање потреб-
них финансијских средстава за потребе одржавања возила; 
израда поднесака у вези са осигурањем возила и старање 
о ликвидирању и наплати штете по полисама за осигурање 
моторних возила; вођење евиденције о возилима Завода 
и израда извештаја из свог делокруга; вођење евиденције 
о потрошњи горива и праћење реализације поправки и 
потврђивања техничке исправности возила; израда предло-
га набавки опреме и резервних делова за возила; обављање 
и других послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Упут-
ства о коришћењу и одржавању службених возила - пис-
мено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом; вештине комуникације - усмено.

88. Радно место архивара, у звању 
референта

у Сектору за правне послове, Одељењу 
правних и имовинских послова, Одсеку 

за опште послове и одржавање, Групи за 
послове писарнице

1 извршилац

Опис послова: Старање о архивској грађи из делокруга 
Завода до предаје Архиву Србије; преузимање комплетира-
них решених предмета из писарнице и њихово развођење, 
архивирање и чување у архиви; правилно одлагање регис-
тратурског материјала и архивске грађе у архивске прос-
торије и излучивање и уништавање регистратурског мате-
ријала коме је истекао рок чувања; издавање архивираних 
предмета, аката или докумената на реверс, односно препис 
истих на захтев странке по важећим прописима; вођење 
архивске књиге, годишње преписивање архивске књиге и 
достављање Архиву Србије; обављање и других послова 
по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне управе 
и Упутства о канцеларијском пословању органа државне 
управе - писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - 
усмено.

89. Радно место за израду 
другостепених одлука, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за правне послове, Одељењу за 

другостепени поступак
15 извршилаца

Опис послова: Припремање нацрта другостепених одлу-
ка по жалбама и ванредним правним лековима на управне 
акте из области катастра непокретности и катастра водова; 
припремање одговора у споровима; припремање и изра-
да аката по ванредним правним средствима изјављеним 
на одлуке у области катастра непокретности и катастра 
водова; припрема материјала за објављивање праксе дру-
гостепеног органа; учешће у изради сложенијих аката из 
делокруга одељења; припрема аката за експедицију и унос 
одговарајућих података и кретања у електронску писар-
ницу; учешће у изради планова рада одељења и израда 
извештаја о раду из делокруга Одељења; обављање дру-
гих послова по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 18/10, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015, 
47/2017-аутентично тумачење и 113/2017-др. закон), 
Закона о државном премеру и катастру и уписима пра-
ва на непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 
67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05), Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016), Закона о општем управном поступку („Службени 
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 
30/10) - писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - 
усмено.

90. Радно место за административне 
и евиденционе послове, у звању 

референта
у Сектору за правне послове, Одељењу за 

другостепени поступак
3 извршиоца

Опис послова: Припрема документације за поступке, 
комуникација и кореспонденција са првостепеним орга-
нима и странкама у вези са предметима; вођење евиден-
ције о броју и врсти припремљених аката, записника о 
примопредаји аката и предмета, као и припрема других 
стандардизованих аката; припрема закључака о обуста-
ви поступка и других аката поводом обраћања странака 
и првостепених органа; праћење усклађености кретања у 
електронској писарници са стварним статусом предмета; 
пружање информација другим организационим једини-
цама Завода; израда извештаја о раду и учешће у изради 
планова; обављање других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године искуства у струци; позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању органа државне управе 
и Упутства о канцеларијском пословању органа државне 
управе - писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - 
усмено.

91. Радно место за канцеларијске и 
административне послове, у звању 

референта
у Сектору за стратешки развој

1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни 
акти, типске одлуке и решења) из делокруга рада Служ-
бе; вођење евиденције заведених предмета путем интерне 
доставне књиге; вођење евиденције о присуству на раду; 
израда плана набавке потрошног канцеларијског мате-
ријала; организовање сервисирања канцеларијске опреме; 
послови коресподенције; примање и слање електронске 
поште и факсова; организовање пословних састанака за 
потребе непосредног руководиоца; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема техничког или друштве-
ног смера; положен државни стручни испит, најмање 2 
године радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Уред-
бе о канцеларијском пословању и 8 Д процедуре-писмено 
путем теста; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; вештине комуникације-усмено. 

92. Радно место за радно правне 
односе, у звању самосталног 

саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 
људских ресурса, Одсеку за радно правне 

односе
2 извршиоца

Опис послова: Спровођење поступка заснивања радног 
односа и осталих облика радног ангажовања запослених; 
старање о остваривању права, обавеза и одговорности из 
радног односа; припремање упутстава и стручних миш-
љења из области рада Одсека и Одељења; припремање 
аката из области радно-правних односа; старање о правил-
ном комплетирању и чувању персоналних досијеа запосле-
них; праћење и старање о правилном и редовном уношењу 
података о запосленима у дигиталном облику; учешће у 
раду дисциплинских комисија; израда анализа и извештаја 
из делокруга рада Одсека; и учешће у изради планова, 
анализа и извештаја рада Одељења из своје надлежности; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Закона о државним службеницима, Закона о раду, Закона о 
платама државних службеника и намештеника и Закона о 
управном поступку - писмено путем теста; познавање рада 
на рачунару - практичним радом; вештине комуникације - 
усмено.

93. Радно место за противпожарну 
заштиту, безбедност и здравље на 

раду, у звању саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 
људских ресурса, Одсеку за радно правне 

односе
1 извршилац

Администрација и управа
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Опис послова: Контрола спровођења мера заштите од 
пожара, одржавања и наменске употребе уређаја, опре-
ме и средстава неопходних у циљу заштите од пожара, 
као и сервисирање, замена постојећих или набавка нових; 
организовање превентивних и периодичних испити-
вања услова радне средине и опреме за рад, предлагање 
мера за побољшање услова рада; предузимање мера за 
отклањање недостатака утврђених у записницима и нало-
зима надлежних инспекцијских органа; вршење контроле 
и давање препорука за планирање, избор, коришћење и 
одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну 
заштиту на раду; праћење стања у вези са повредама на 
раду, учешће у утврђивању узрока, у вези професионал-
них обољења и болести у вези рада, давање препорука за 
уклањање њихових узрока, сарадња са службом медици-
не рада; припремање и спровођење обука запослених из 
области противпожарне заштите, безбедности и здравља 
на раду; учешће у изради аката из свог делокруга; вођење 
неопходне евиденције; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке, 
природно-математичких наука или медицинских наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; положен државни стручни испит; поло-
жен стручни испит у складу са Законом о безбедности и 
здравља на раду; положен стручни испит у складу са Зако-
ном за заштиту од пожара; најмање 3 године радног иску-
ства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Пра-
вилника о безбедности и здравља на раду и Закона о про-
тивпожарној заштити - писмено путем теста; познавање 
рада на рачунару-практичним радом; вештине комуника-
ције - усмено.

94. Радно место за административне 
послове, у звању референта

у Сектору за стратешки развој, Одељењу 
људских ресурса, Одсеку за радно правне 

односе
2 извршиоца

Опис послова: Вршење послова комплетирања докумен-
тације и старање о исправности документације у вези са 
запосленима; вођење и ажурирање досијеа запослених, у 
штампаном и дигиталном облику; израда потребних ана-
лиза и извештаја о запосленима из делокруга свог рада; 
обављање свих административних активности везаних 
за пријаву, одјаву запослених и остваривање свих пра-
ва из радног односа; учешће у изради плана коришћења 
годишњих одмора; пружање запосленима информација из 
делокруга свог рада; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање пропи-
са којима се уређује канцеларијско пословање у органима 
државне управе и управни поступак - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару-практичним радом; вештине 
комуникације - усмено.

95. Радно место за запошљавање и 
праћење људских ресурса, у звању 

саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 

људских ресурса, Одсеку за развој и обуку
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми и изради кадров-
ског плана, анализа потребе за новим запошљавањем; 
организовање и вршење селекције кандидата; праћење 
флуктуације и апсентизма запослених и израда потреб-
них анализа; организовање и спровођење праћења рада 
запослених; предлагање потребних средстава намењених 
развоју кадровских потенцијала и старање о њиховој пра-
вилној употреби; обавља стручних послова у вези дисци-
плинских поступака; сарадња са Службом за управљање 
кадровима у области селекције, запошљавања и праћења 
развоја људских ресурса; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област 
психологије, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање основ-
них појмова из области кадровске психологије - писмено 
путем теста; познавање рада на рачунару-практичним 
радом; вештине комуникације - усмено.

96. Радно место руководиоца Групе 
за Кориснички сервис, у звању 

саветника
у Сектору за стратешки развој, Групи за 

Кориснички сервис
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, 
усмеравање и надзор над радом оператера у корисничком 
сервису; праћење, прикупљање и анализа пристиглих при-
медби и жалби физичких и правних лица на рад унутрашњих 
јединица и запослених у Заводу; припремање предлога за 
унапређење рада Корисничког сервиса, на основу изврше-
них анализа; израда извештаја из делокруга рада кориснич-
ког сервиса; сарадња са другим организационим јединицама 
Завода; учешће у припреми и организацији обука за запос-
лене у корисничком сервису; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичке науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  опште знање из 
делокруга рада Републичког геодетског завода - писмено 
путем теста; послови из делокруга рада Републичког гео-
детског завода- практично путем симулације; познавање 
рада на рачунару - практичним радом; вештине аналитич-
ког резоновања, логичког закључивања, организационих 
способности и вештине руковођења - посредно путем стан-
дардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

97. Радно место за пројектовање 
дигиталне базе архива, у звању 

самосталног саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 

архива, Одсеку дигиталног архива
1 извршилац

Опис послова: Пружање стручне помоћи у изради пројек-
та за увођење података у дигиталну базу архива; израда 
анализа и извештаја о дигиталној бази архива; праћење 
стања дигиталних података који се запримају, разврставају 
и чувају у одсеку; праћење стања дистрибуције растерских 
фајлова у централну базу дигиталног архива; контрола 
пријема и разврставања архивског дигиталног катастарс-
ког плана; праћење стања у стручној области везаној за 
издавање копија архивских оригинала планова, карата и 
ортофото снимака; предлагање мера за унапређење диги-
талне базе архива; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука или природ-
но-математичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
пројектовања дигиталне базе архива и Правилника о увиду 
и начину издавања података- писмено путем теста и усме-
но; вештине комуникације - усмено.

98. Радно место за управљање 
процесом конверзије, у звању 

саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 

архива, Одсеку дигиталног архива
2 извршиоца

Опис послова: Креирање и контрола радних проце-
са дигиталног архива; учешће у распоређивању ана-
логне документације по производним линијама; учешће 
у сарадњи са ужим унутрашњим јединицама Завода; 
сарадња са извођачима радова у области скенирања; 
организовање и праћење рада оператера на линији за 
конверзију; учешће у квантитативном и квалитативном 
праћењу обављања послова конверзије; врши контро-
лу процеса конверзије; прикупљање података за израду 
месечних извештаја; вођење евиденција и регистара веза-
них за делатности у одсеку; дефинисање мета података 
за одређену документацију и контрола њихових уноса; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање про-
цеса конверзије -писмено путем теста и усмено, вештине 
комуникације - усмено.

99. Радно место за подршку систему 
дигиталног архива, у звању млађег 

саветника
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 

архива, Одсеку дигиталног архива
2 извршиоца

Опис послова: Учешће у одржавању и тестирању соф-
тверских модула у систему дигиталног архива; учешће у 
реализацији стандардизације мета података; учешће у 
дефинисању и редефинисању мета података за све типове 
докумената; администрација едитора за унос метаподата-
ка; учешће у припреми уноса мета података; дистрибуција 
и учешће у контроли мета-података; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:   познавање радних 
процеса и процедура у систему дигиталног архива - писмено 
путем теста и усмено, вештине комуникације - усмено.

100. Радно место за руковање 
архивском документацијом, у звању 

референта
у Сектору за стратешки развој, Одељењу 

архива, Одсеку аналогног архива
2 извршиоца

Опис послова: Пријем аналогне документације и контро-
ла доставница; контрола исправности документације и сор-
тирање за репарацију, као и распоређивање документације 
по дневним распоредима конверзије; репарација оштеће-
не аналогне документације и довођење у стандард диги-
талног архива; примена мера чувања и заштите аналогне 
архивске документације; вођење евиденција и регистара за 
архивску документацију; припрема и издавање документа-
ције корисницима услуга; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средња стручна спрема у четворогодишњем 
трајању, геодетског, друштвеног или техничког смера; 
положен државни стручни испит; најмање 2 године радног 
искуства у струци.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање збирки 
исправа и типова докумената - писмено путем теста и усме-
но, вештине комуникације - усмено.

101. Радно место за верификацију 
података, у звању млађег саветника
у Одељењу за процену и вођење вредности 

непокретности, Одсеку за контролу података, 
редни број 281
3 извршиоца

Опис послова: Учешће у верификацији регистрова-
них цена; учешће у статистичкој верификацији података; 
учешће у одржавању система за верификацију података 
РЦН и јавног увида у РЦН; учешће у припреми месечних, 
кварталних и годишњих извештаја о извршеним верифи-
кацијама; издавање података из РЦН-а на захтев странке; 
учешће у предлагању мера за унапређење регистрације и 
верификације података; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година радног стажа у државним органима, 
познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и Правилника о процени 
вредности непокретности - писмено путем теста; позна-
вање рада на рачунару- практичним радом; вештине кому-
никације - усмено.

102. Радно место за аналитику 
тржишта, у звању саветника

у Одељењу за процену и вођење вредности 
непокретности, Одсеку за аналитику тржишта

1 извршилац

Опис послова: Вршење статистичких анализа тржишних 
података; вршење статистичких верификација података; 
вршење просторних анализа тржишних података; учешће 
у одржавању информатичких система за анализу података; 
одређивање јединица за анализу тржишних података; при-
према тржишних података за анализу; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства, или из научне области економ-
ских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; познавање GIS 
алата:познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и Правилника о процени 
вредности непокретности - писмено путем теста; позна-
вање рада на рачунару-практичним радом; познавање GIS 
алата- практичним радом; вештине комуникације - усмено. 

103. Радно место за подршку изради 
извештаја о тржишту, у звању 

млађег саветника
у Одељењу за процену и вођење вредности 

непокретности, Одсеку за аналитику тржишта
3 извршиоца

Опис послова: Обрада и анализа података и интерпре-
тација резултата; прикупљање информација о стању на 
тржишту непокретности са локалних подручја; израда 
извештаја о стању на тржишту непокретности по захтеву; 
учешће у изради кварталних и полугодишњих извештаја о 
стању на тржишту непокретности; припрема података за 
израду извештаја; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства или из научне области економ-
ских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; познавање GIS алата; позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и Правилника о процени 
вредности непокретности - писмено путем теста; позна-
вање рада на рачунару-практичним радом; познавање GIS 
алата- практичним радом; вештине комуникације - усмено. 

104. Радно место за подршку 
процене објеката, у звању млађег 

саветника
у Одељењу за процену и вођење вредности 

непокретности, Одсеку за припис вредности, 
редни број 287
2 извршиоца

Опис послова: Учешће у дефинисању модела процене 
вредности подтржишта објекта и посебних делова објек-
та; учешће у зонирању и анализи добијених процењених 
вредности подтржишта објеката и посебних делова објек-
та; индексирање и временско прилагођавање цена за 
подтржишта објеката и посебних делова објекта; учешће у 
изради система за обраду података, моделирања непокрет-
ности, прорачун и припис вредности свих непокретности у 
катастар непокретности; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског или грађевинског инжењерства, или економ-
ских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; познавање GIS алата; позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку:  познавање 
Закона о државном премеру и катастру и Правилника о 
процени вредности непокретности - писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару-практичним радом; позна-
вање GIS алата- практичним радом; вештине комуника-
ције - усмено. 

105. Радно место за развој 
производа, у звању самосталног 

саветника
у Центру за управљање геопросторним 

подацима, Одсеку за развој производа и 
услуга

2 извршиоца

Опис послова: Праћење тенденција у области произ-
водње и развоја производње геопросторних података 
и гео-тржишта на националном и међународном нивоу 
и израда упоредних извештаја; развој имплементације 
постојећих производа и њиховог прилагођавања као и 
нових производа у складу са потребама тржишта; дефи-
нисање и развој методологије за ефикасну испоруку про-
извода у складу са потребама корисника; развој импле-
ментације нових технологија у складу са производњом, 
коришћењем или прилагођавањем постојећих или нових 
производа; примена стандарда у складу са техничким окви-
ром НИГП-а, међународних стандарда и израда INSPIRE 
спецификацијама за развој производа; израда извештаја из 
делокруга рада; учешће у изради месечних, кварталних и 
годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  
Стратегије РГЗ до 2020. године, познавање стандарда ISO 
19100 серија, OGC, W3C  - усмено и писмено у облику теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине 
комуникације - усмено.

106. Радно место за развој услуга, у 
звању самосталног саветника

у Центру за управљање геопросторним 
подацима, Одсеку за развој производа и 

услуга
3 извршиоца

Опис послова: Праћење тенденција у области развоја 
услуга везаних за геопросторне податке и гео-тржишта 
на националном и међународном нивоу и израда упоред-
них анализа; развој имплементације постојећих услуга и 
њиховог прилагођавања као и нових услуга везаних за 
геопросторне податке у складу са потребама тржишта; 
развој имплементације нових технологија у складу са раз-
војем или прилагођавањем постојећих или нових услуга; 
дефинисање и развој методологије за ефикасну испоруку 
услуга у складу са потребама корисника; примена стан-
дарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међуна-
родних стандарда и израда INSPIRE спецификацијама за 
развој услуга; усаглашавање услуга са стандардима и тех-
ничким условима електронских услуга е-управе и развој 
нових услуга у оквиру е-управе; израда извештаја о реа-
лизованим радовима из делокруга рада; учешће у изради 
месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсе-
ка, обављање и других послова по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:   познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  
Стратегије РГЗ до 2020. године, познавање стандарда ISO 
19100 серија, OGC, W3C  - усмено и писмено путем теста; 
познавање рада на рачунару - практичним радом; вештине 
комуникације - усмено.

107. Радно место за аналитику, у 
звању самосталног саветника

у Центру за управљање геопросторним 
подацима, Одсеку за аналитику

1 извршилац

Опис послова: Сакупљање информација о стању на 
гео-тржишту на националном и међународном нивоу; 
праћење актуелних националних и међународних проје-
ката и могућности аплицирања, анализа употребне вред-
ности актуелних производа и услуга и потреба за инови-
рањем и развојем; анализа потреба ужих унутрашњих 
јединица Завода као и релевантних учесника на гео-тр-
жишту; анализа трендова у области геоинформација у 
оквиру међународних организација и образовно-истра-
живачких институција; примене аналитичких стандарда 
у области геопросторних података; израда препорука и 
плана развоја нових производа и услуга у складу са потре-
бама корисника; континуиран рад са постојећим и потен-
цијалним корисницима производа и услуга геоинформа-
ција; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих 
извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Администрација и управа
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, Закона о републич-
ким и административним таксама, Стратегије РГЗ до 2020. 
године, - писмено путем теста и усмено; познавање рада 
на рачунару - практичим радом; вештине комуникације - 
усмено.

108. Радно место за методологију 
и пословне процесе, у звању 

самосталног саветника
у Центру за управљање геопросторним 

подацима, Одсеку за методологију и пословне 
процесе

4 извршиоца

Опис послова: Праћење методологије рада у пословним 
процесима у оквиру којих се користе геопросторни пода-
ци или услуге засноване на њиховом коришћењу и израда 
извештаја; учешће у анализама дефинисаних методологија 
рада и пословних процеса унутар ужих организационих 
јединица Завода и релевантних учесника на гео-тржишту 
које користе геопросторне податке или услуге засноване на 
њиховом коришћењу; учешће у изради и прилагођавању 
методолошких упутстава и дефинисању и унапређењу 
пословних процеса; учешће у изради процедура рада у 
складу са усвојеном методологијом; праћење и имплемен-
тација методологије рада у пословним процесима; дефини-
сања садржаја услуга е-управе у складу са дефинисаним 
пословним процесима; моделовање пословних процеса 
и евалуација; учешће у изради месечних, кварталних и 
годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару; знање страног језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру, Стратегије РГЗ до 2020. 
године, Закона о општем управном поступку - писмено 
путем теста и усмено; познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом; знање страног језика - сертификат или дру-
ги доказ; вештине комуникације - усмено.

109. Радно место за развој техничког 
оквира НИГП-а, у звању самосталног 

саветника
у Центру за управљање геопросторним 

подацима, Одсеку за Националну 
инфраструктуру геопросторних података, 

Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а
1 извршилац

Опис послова: Успостављање и одржавање web портала 
Завода за размену геоинформација и развој, администри-
рање и управљање националним геопорталом; учешће у 
примени мера адекватне заштите компоненти система и 
ресурса; праћење рада и перформанси информационог 
система, извештавање и предлагање мера за унапређење; 
успостављање и одржавање информатичко-комуникацио-
них система за потребе развоја техничког оквира НИГП-а; 
имплементирање стандарда: ISO 19100 серија, OGC, W3C, 
укључујући и INSPIRE и других техничких правила из 
области геоинформација; сарадња са другим инстутуција-
ма у циљу хармонизације и развоја информационо-кому-
никационих система за потребе НИГП-а; праћење развоја 
информационих технологија и предлагање решења за уна-
пређење техничке инфраструктуре НИГП-а; обављање и 
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање 
послова одржавања рачунарске мрежне архитектуре за 
оперативне системе Microsoft Windows и Linux; познавање 
мрежне топологије и пратећих сервиса.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  Познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве,  
познавање стандарда ISO 19100 серија, OGC, W3C, позна-
вање послова одржавања рачунарске мрежне архитектуре 
за оперативне системе Microsoft Windows и Linux, позна-
вање мрежне топологије и пратећих сервиса - писмено у 
облику теста и усмено; знање енглеског језика-сертификат 
или други доказ; вештине комуникације- усмено.

110. Радно место за развој сарадње 
субјеката НИГП-а, у звању саветника

у Центру за управљање геопросторним 
подацима, Одсеку за Националну 

инфраструктуру геопросторних података, 
Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а

1 извршилац

Опис послова: Обављање стручно-техничких послова 
који се односе на припремање материјала неопходних за 
рад органа НИГП-а; подршка субјектима НИГП-а у импле-
ментацији Закона и подзаконских аката из области НИГП-а; 
координисање рада радних група НИГП-а; рад на анализи 
статуса имплементације INSPIRE директиве код субјеката 
НИГП-а и учешће у праћењу и развоју техничке инфраструк-
туре НИГП-а; подршка у раду радним групама кроз припрему 
одговарајућих материјала; обављање и других послова по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  Познавања Зако-
на о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве, 
Пословника о раду Савета НИГП-а - писмено путем теста 
и усмено; знање енглеског језика - сертификат или други 
доказ; вештине комуникације - усмено.

111. Радно место за припрему 
геоподатака, у звању млађег 

саветника
у Центру за управљање геопросторним 

подацима, Одсеку за Националну 
инфраструктуру геопросторних података, 

Групи за сарадњу и технички развој НИГП-а
1 извршилац

Опис послова: Учешће у припреми просторних подата-
ка за дистрибуцију у оквиру НИГП-а; подршка субјектима 
НИГП-а у обезбеђењу имплементације акционог плана за 
успостављање НИГП-а; учешће у праћењу и развоју тех-
ничке инфраструктуре НИГП-а; примена стандарда за 
скупове и сервисе просторних податка из надлежности 
Завода; учешће у припреми просторних података и метапо-
датака за објављивање на геопорталу; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
завршен приправнички стаж или најмање 5 годинa радног 
стажа у државним органима; положен државни стручни 
испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку:  познавање Закона 
о државном премеру и катастру и INSPIRE директиве - пис-
мено путем теста и усмено; вештина комуникације - усмено.

112. Радно место за стандардизацију 
и хармонизацију геоподатака и 
сервиса, у звању самосталног 

саветника
у Центру за управљање геопросторним 

подацима, Одсеку за Националну 
инфраструктуру геопросторних података, 
Групи за стандардизацију и правни оквир 

НИГП-а
2 извршиоца

Опис послова: Рад у радним групама кроз припрему одго-
варајућих материјала; пружање стручне помоћи субјектима 
НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандарди-
зације геоподатака и сервиса; пружање стручне помоћи 
субјектима НИГП-а у примени одговарајућих лиценци 
геоподатака; подршка субјектима НИГП-а у обављању 
послова хармонизације и стандардизације геоподата-
ка и сервиса; рад на анализи статуса имплементације 
INSPIRE директиве код субјеката НИГП-а из области стан-
дардизације, хармонизације и лиценцирању геоподатака; 
обављање стручно-техничких послова који се односе на 
припремање материјала неопходних за рад органа НИГП-а; 
представљање резултата и значаја НИГП-а и праћење тен-
денција на међународном и европском нивоу у области 
геоинформација; обављање и других послова по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
геодетског инжењерства на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства 
у струци; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Зако-
на о државном премеру и катастру, INSPIRE директиве и 
познавање сервиса ISO 19100 серија, OGC, W3C - писмено 
путем теста и усмено; знање енглеског језика - сертификат 
или други доказ; вештине комуникације - усмено.

113. Радно место координатора 
за праћење пројеката, у звању 

самосталног саветника
у Одељењу за праћење пројеката, аналитику 

и праћење реализације рада, Одсеку за 
праћење пројеката

2 извршиоца

Опис послова: Планирање, организовање и координа-
ција споровођења пројеката; старање о правилној и пра-
вовременој припреми плана јавних набавки, тендерској 
докуметацији и уговора; предузимање мера и активности 
неопходних за правилно и правовремено спровођење 
уговора; старање о припреми докуметације неопходне за 
контролу и оцењивање пројекта; котнрола спровођења 
препорука ревизора и екстрених оцењивача; спровођење 
активности од значаја за јавност и видљивост пројека-
та финасираних из фондова ЕУ и спровођење правила и 
принципа неопходних за успостављање и одрживост деце-
трализованог система управљања фондовима ЕУ; припре-
мање извештаја, укључујући и извештаје намењене органу 
надлежном за уговарање пројеката; давање препорука за 
унапређење процеса спровођења пројеката; обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља природно-математичких, техничко-технолошких 
или друштвено-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
радно искуство у струци од најмање 5 година; положен 
државни стручни испит, знање енглеског језика и позна-
вање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање елеме-
ната планирања, организације и праћење пројеката -путем 
симулације; познавање рада на рачунару - практичним 
радом; знање енглеског језика - писмено и усмено; вешти-
на комуникације - усмено.

114. Радно место за контролу 
процеса рада, у звању самосталног 

саветника
у Одељењу за праћење пројеката, аналитику 

и праћење реализације рада, Одсеку за 
аналитику и праћење реализације рада

1 извршилац

Опис послова:Припрема извештаја на основу увида у 
базе података катастра непокретности који се односе на 
притужбе странака на рад Завода; припрема одговора 
на примедбе и притужбе странака које се односе на рад 
Завода достављене путем веб апликације; контрола спро-
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вођења радних процеса у службама у односу на прописане 
мере; учешће у изради апликативног софтвера за потре-
бе праћења реализације радова из делокруга Одељења; 
контрола спровођења планиране реализације послова 
на нивоу запослених и задатака из годишњег плана рада 
Завода; анализа извештаја о стању елабората премера, 
збирке исправа и база података катастра непокретности; 
други послови по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног 
искуства у струци од чега минимум 5 година радног иску-
ства на пословима развоја, пројектовања и реализације 
информационих система; познавање CASE алата, Microsoft 
развојних алата базираних на .NET технологији, RDBMS 
система и GIS технологија; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државном премеру и катастру и делокруга рада Републич-
ког геодетског завода - писмено путем теста; познавање 
CASE алата, Microsoft развојних алата базираних на .NET 
технологији, RDBMS  система и GIS технологија - писмено 
путем теста; знање енглеског језика - писмено и усмено; 
вештина комуникације - усмено.

115. Радно место за аналитику и 
праћење реализације рада, у звању 

саветника
у Одељењу за праћење пројеката, аналитику 

и праћење реализације рада, Одсеку за 
аналитику и праћење реализације рада

1 извршилац

Опис послова: Припремање и обрада статистичких пода-
така из делокруга Одсека; анализирање резултата реа-
лизације радова на изради и одржавању база података у 
службама за катастар непокретности; давање предлога 
и учешће у изради и тестирању апликативних софтве-
ра за потребе планирања и праћења реализације радова 
из делокруга Одсека; обрада података прикупљених од 
Завода за потребе анализе радова; генерисање извештаја 
о стању елабората премера, збирке исправа и база пода-
така катастра непокретности; учешће у изради месечних, 
кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека и Завода; 
обављање и других послова по налогу непосредног руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци, познавање послова одржавања инфор-
мационо-комуникационих система, оперативних система 
Microsoft Windows и Linux; познавање мрежне топологије 
и пратећих сервиса (DNS, DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протоко-
ла); знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање делокру-
га рада Републичког геодетског завода и Закона о држав-
ном премеру и катастру - писмено путем теста; познавање 
послова одржавања информационо-комуникационих 
система, оперативних система Microsoft Windows и Linux; 
познавање мрежне топологије и пратећих сервиса (DNS, 
DHCP, RRAS, ISA, TCP/IP протокола) - писмено путем теста; 
знање енглеског језика - писмено и усмено; вештина кому-
никације - усмено.

116. Радно место за стручну подршку 
у поступку праћења радова, у звању 

млађег саветника
у Одељењу за праћење пројеката, аналитику 

и праћење реализације рада, Одсеку за 
аналитику и праћење реализације рада

2 извршиоца

Опис послова: Учешће у изради и ажурирању гео-
просторног модела података са статистичким анализа-
ма постигнутих резултата служби на нивоу РС; учешће у 
припреми графикона и презентација; контрола упита за 

припремљене статистичке анализе; учешће у формирању 
извештаја прилагођених задатим критеријумима; учешће 
у припреми пратећег текста за објаву података на Интер-
нет порталу; учешће у изради упутстава и објашњења за 
примењене статистичке критеријуме; обављање и других 
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; завршен приправнички 
стаж или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима; положен државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару (MS Office, Internet, SQL упити, релационе база 
података, познавање CAD и GIS технологија).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање делокру-
га рада Републичког геодетског завода и Закона о државном 
премеру и катастру - писмено путем теста; познавање рада на 
рачунару (MS Office, SQL упити, CAD и GIS технологије, рела-
ционе базе података) - писмено путем теста; вештина кому-
никације - усмено.

III  Заједничко за сва радна места

Адреса на коју се подносе пријаве: Републички геодет-
ски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком „За 
јавни конкурс”.  

IV Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“. 

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Марија Миловић, тел: 011/715-2760 и 063/331-522.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству са назначеним радним местом на 
које се конкурише; 
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега; 
- оригинал или оверена копија уверења о држављанству;
-  оригинал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; 
- оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; 
- оригинал или оверена копија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (лица 
са положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном стручном испиту за рад у државним органима 
достављају оригинал или оверену копију уверења о поло-
женом правосудном испиту); 
- оригинал или оверена копија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинали или оверене копије сертификата о положе-
ном стручном испиту у складу са Законом о безбедности и 
здравља на раду и о положеном стручном испиту
у складу са Законом за заштиту од пожара -за радно место 
за противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду, 
редни број 93;
- оригинали или оверене копије сертификата или други 
докази о знању страног језика - за радно место - редни број 
109;
- оригинали или оверене копије сертификата или други 
докази о знању енглеског језика - за радна места - редни 
бројеви 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 110, 111 и 113; 
- оригинал или оверена копија доказа о положеном испиту 
за инспектора - за радно место - редни број 29.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси последње решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је ове-
рена код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и копије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Копије докумената које нису оверене од наведеног надлеж-
ног органа неће се разматрати.

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

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web 
страници Републичког геодетског завода на адреси www.
rgz.gov.rs  у делу „Огласи за радна места“. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа. 

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена 
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним 
радним местима, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, 
обавиће се почев од 04. јуна 2018. године, од 8 часова, 
у просторијама Републичког геодетског завода, Београд, 
Булевар војводе Мишића број 39 и у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(адресе, е-mail адресе или бројеве телефона) које наведу 
у својимпријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне 
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте 
(е-mail адресе или бројеве телефона), које наведу у својим 
пријавама.

НАПОМЕНE:
Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју су од пријава приложили 
тражене доказе. Кандидати у свакој појединачној пријави 
обавезно наводе број радног места из текста огласа о јав-
ном конкурсу.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.члан 

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, дос-
тављају доказ о положеном правосудном испиту.

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

Сви прописи се налазе на web страници Републичког геодет-
ског завода као и других државних органа.

Администрација и управа
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Овај оглас објављује се на web страници Републичког гео-
детског завода: www.rgz.gov.rs, на wеб страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
- листу „Послови“. 
На wеб страници Службе за управљање кадровима, канди-
дати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова 
за наведена радна места.
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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа на основу члана 
55 став 2 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 
169б став 1 и став 2 Закона о пореском поступку и порес-
кој администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - 
други закон, 62/06 - други закон, 61/07, 20/09, 72/09 - други 
закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/16) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-2867/2018 од 27. марта 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Маш-
ковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: самостални 
инспектор за нормативно-правне 

послове, у звању самостални 
порески инспектор - основне 

функције
Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Одељење за порескоправне 

послове и координацију
2 извршиоца

Опис послова: oбавља најсложеније послове из дело-
круга рада Одељења; припрема прописе из области јавних 
прихода као и иницијативе за њихову измену и допуну; 
припрема ставове и предлоге на нацрте пореских и других 
прописа; припрема ставове и мишљења на нацрте закона 
и осталих аката других органа управе; припрема ставове и 
објашњења о примени пореских прописа по захтеву порес-
ких обвезника и организационих јединица Пореске управе; 
припрема ставове и мишљења на предлоге интерних аката 
Пореске управе; прибавља мишљења од надлежних орга-
на управе о спорним питањима у вези примене пореских 
прописа; припрема упутства и објашњења у вези примене 
прописа из порескопрекршајне области; припрема инфор-
мације, анализе, извештаје о раду и обавља друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
8 година, оспособљеност за рад на рачунару; аналитичност 
и способност решавања најсложенијих стручних проблема; 
способност организовања рада из делокруга радног места; 
поседовање вештине комуникације-писмене и усмене.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-

страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

2. Радно место: самостални 
инспектор за нормативно-правне 

послове из области европских 
интеграција, у звању самостални 

порески инспектор - основне 
функције

Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Одељење за порескоправне 

послове и координацију
1 извршилац

Опис послова: обавља најсложеније послове из делокру-
га Одељења; сарађује са надлежним органима државне 
управе; учествује у припреми прописа из области јав-
них прихода који се усаглашавају са прописима Европске 
уније и прати прописе европског законодавства; извешта-
ва надлежне органе државне управе о извршавању оба-
веза које Пореска управа има у процесу придруживања и 
приступања Европској унији; припрема прилоге за Нацио-
нални програм за усвајање правних тековина Европске 
уније (НПАА) и прилоге за пододборе и посебне групе за 
праћење спровођења Споразума о стабилизацији и при-
друживању Републике Србије Европској унији у чијем раду 
учествује Пореска управа; припрема материјале за потребе 
учешћа представника Пореске управе у преговарачким и 
другим радним групама које се тичу хармонизације порес-
ког законодавства са правним тековинама Европске уније 
и процеса приступања и преговарања чланству у Европ-
ској унији; учествује у припреми преговарачких позиција 
за преговарачка поглавља у  којима Пореска управа учест-
вује; припрема извештаје о раду и обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит; радно искуство у струци од нај-
мање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару; ана-
литичност и способност решавања најсложенијих стручних 
проблема; способност организовања рада из делокруга 
радног места; поседовање вештине комуникације-писмене 
и усмене; знање енглеског језика. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

3. Радно место: самостални 
инспектор за пореско-управне 
послове, у звању самостални 
порески инспектор - основне 

функције
Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Одељење за поступање по 

жалбама у првостепеном пореском поступку 
и послове порескоправне заштите интереса 

Пореске управе, Одсек за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку

4 извршиоца

Опис послова: припрема нацрт закључка о одбацивању 
жалбе пореског обвезника када се оцени да је недопуште-
на, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног 
лица; припрема нацрте одлука у првостепеном пореском 
поступку којим се усваја жалба и мења порески управни 
акт Центра за велике пореске обвезнике, Филијале Косов-

ска Митровица и припадајућих организационих јединица 
Пореске управе, као и нацрта одлука којим се усваја жалба 
и мења порески управни акт из области мењачких и  деви-
зних послова и игара на срећу, када није потребно спрово-
дити ново утврђивање чињеница (без спровођења допун-
ског поступка); припрема нацрте одлука у првостепеном 
пореском поступку којим се усваја жалба и мења порески 
управни акт Центра за велике пореске обвезнике, Филијале 
Косовска Митровица и припадајућих организационих једи-
ница Пореске управе, као и нацрта одлука којим се усваја 
жалба и мења порески управни акт из области мењачких и  
девизних послова и игара на срећу, када је потребно спро-
водити ново утврђивање чињеница (уз спровођење допун-
ског поступка преко замољеног органа); припрема списе 
предмета по жалби и доставља на решавање другостепе-
ном органу у Министарству финансија када оцени да нису 
испуњени услови за усвајање жалбе и измену управног 
акта Центра за велике пореске обвезнике, Филијале Косов-
ска Митровица и припадајућих организационих јединица 
Пореске управе; припрема нацрте закључака о изузећу 
службених лица из пореских поступака које доноси дирек-
тор Пореске управе; припрема извештаје, информације и 
анализе из надлежности Одсека; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит; радно искуство у струци  од нај-
мање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару; способ-
ност организовања рада из делокруга радног места; посе-
довање вештине комуникације - писмене и усмене.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

4. Радно место: виши инспектор за 
послове порескоправне заштите 

интереса Пореске управе, у звању 
виши порески инспектор I - основне 

функције
Централа, Сектор за порескоправне послове 

и координацију, Одељење за поступање 
по жалбама у првостепеном пореском 

поступку и послове порескоправне заштите 
интереса Пореске управе, Одсек за послове 
порескоправне заштите интереса Пореске 

управе
1 извршилац

Опис послова: обавља сложене послове из делокру-
га Одсека; сарађује са Државним правобранилаштвом у 
парничним, извршним, кривичним и стечајним поступци-
ма у споровима из пореско-управне области у којима је 
једна од страна Пореска управа, а друга страна велики 
порески обвезник; пружа стручну помоћ организацио-
ним јединицама Пореске управе за припрему изјашњења 
из пореско-управне области у парничним, извршним, 
кривичним и стечајним поступцима поводом: тужби, 
налаза и мишљења вештака, правилности и законитости 
судских аката и потребе улагања правних лекова про-
тив истих; прати и анализира исходе поступака пред 
судовима из пореско-управне области и даје предлоге 
за унапређење послова порескоправне заштите интере-
са Пореске управе; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; 

Администрација и управа
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аналитичност и способност решавања сложених стручних 
проблема, способност организовања рада из делокруга 
радног места; поседовање вештине комуникације-писме-
не и усмене.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

5. Радно место: управни поступак 
1, у звању самостални порески 
инспектор - основне функције

Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Регионално одељење за 
поступање по жалбама у првостепеном 

поступку Београд
1 извршилац

Опис послова: припрема нацрт закључка о одбацивању 
жалбе пореског обвезника када се оцени да је недопуште-
на, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног 
лица; припрема нацрте одлука у првостепеном пореском 
поступку којим се усваја жалба и мења порески управни 
акт организационих јединица Пореске управе у сложеним 
предметима, као и нацрта одлука којим се усваја жалба и 
мења порески управни акт из области мењачких и  девиз-
них послова и игара на срећу, када није потребно спрово-
дити ново утврђивање чињеница (без спровођења допун-
ског поступка); припрема нацрте одлука у првостепеном 
пореском поступку којим се усваја жалба и мења порески 
управни акт организационих јединица Пореске управе у 
сложеним предметима, као и нацрта одлука којим се усваја 
жалба и мења порески управни акт из области мењачких и 
девизних послова и игара на срећу, када је потребно спро-
водити ново утврђивање чињеница (уз спровођење допун-
ског поступка преко замољеног органа); припрема списе 
предмета по жалби и доставља на решавање другостепе-
ном органу у Министарству финансија када оцени да нису 
испуњени услови за усвајање жалбе и измену управног 
акта организационих јединица Пореске управе; обавља 
послове сарадње са Државним правобранилаштвом у пар-
ничним, извршним, кривичним и стечајним поступцима у 
којима је једна од страна Пореска управа, а друга стра-
на порески обвезник који није сврстан у велике пореске 
обвезнике; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови:  стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит; радно 
искуство у струци од најмање 8 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

6. Радно место: управни поступак 
1, у звању самостални порески 
инспектор - основне функције

Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Регионално одељење за 
поступање по жалбама у првостепеном 

поступку Нови Сад
2 извршиоца

Опис послова: припрема нацрт закључка о одбацивању 
жалбе пореског обвезника када се оцени да је недопуште-
на, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног 
лица; припрема нацрте одлука у првостепеном пореском 
поступку којим се усваја жалба и мења порески управни 
акт организационих јединица Пореске управе у сложеним 
предметима, као и нацрта одлука којим се усваја жалба и 
мења порески управни акт из области мењачких и  девиз-
них послова и игара на срећу, када није потребно спрово-
дити ново утврђивање чињеница (без спровођења допун-
ског поступка); припрема нацрте одлука у првостепеном 
пореском поступку којим се усваја жалба и мења порески 
управни акт организационих јединица Пореске управе у 
сложеним предметима, као и нацрта одлука којим се усваја 
жалба и мења порески управни акт из области мењачких и  
девизних послова и игара на срећу,  када је потребно спро-
водити ново утврђивање чињеница (уз спровођење допун-
ског поступка преко замољеног органа); припрема списе 
предмета по жалби и доставља на решавање другостепе-
ном органу у Министарству финансија када оцени да нису 
испуњени услови за усвајање жалбе и измену управног 
акта организационих јединица Пореске управе; обавља 
послове сарадње са Државним правобранилаштвом у пар-
ничним, извршним, кривичним и стечајним поступцима у 
којима је једна од страна Пореска управа, а друга стра-
на порески обвезник који није сврстан у велике пореске 
обвезнике; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит; радно искуство у струци  од нај-
мање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

7. Радно место: управни поступак 
1, у звању самостални порески 
инспектор - основне функције

Централа, Сектор за порескоправне послове 
и координацију, Регионално одељење за 
поступање по жалбама у првостепеном 

поступку Ниш
2 извршиоца

Опис послова: припрема нацрт закључка о одбацивању 
жалбе пореског обвезника када се оцени да је недопуште-
на, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног 
лица; припрема нацрте одлука у првостепеном пореском 
поступку којим се усваја жалба и мења порески управни 
акт организационих јединица Пореске управе у сложеним 
предметима, као и нацрта одлука којим се усваја жалба и 
мења порески управни акт из области мењачких и  девиз-
них послова и игара на срећу, када није потребно спрово-
дити ново утврђивање чињеница (без спровођења допун-
ског поступка); припрема нацрте одлука у првостепеном 
пореском поступку којим се усваја жалба и мења порески 
управни акт организационих јединица Пореске управе у 
сложеним предметима, као и нацрта одлука којим се усваја 
жалба и мења порески управни акт из области мењачких и  
девизних послова и игара на срећу, када је потребно спро-
водити ново утврђивање чињеница (уз спровођење допун-
ског поступка преко замољеног органа); припрема списе 
предмета по жалби и доставља на решавање другостепе-
ном органу у Министарству финансија када оцени да нису 
испуњени услови за усвајање жалбе и измену управног 
акта организационих јединица Пореске управе; обавља 
послове сарадње са Државним правобранилаштвом у пар-
ничним, извршним, кривичним и стечајним поступцима у 
којима је једна од страна Пореска управа, а друга стра-
на порески обвезник који није сврстан у велике пореске 
обвезнике; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит; радно искуство у струци од нај-
мање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера знања 
- познавање законских прописа који регулишу пореску 
материју: (Закон о пореском поступку и пореској админи-
страцији, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о порезима на имовину), Закон 
о државној управи, Закон о општем управном поступку - 
провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разгово-
ром); вештина рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; стручна знања из области делокруга рада органа 
и из области рада на радном месту и вештина комуникације 
- усмено (разговором).

8. Радно место: аналитичко-порески 
послови, у звању млађи порески 

инспектор - основне функције
Централа, Сектор пореске полиције, 

Регионално одељење пореске полиције 
Београд, Одсек пореске полиције Београд 1, 
на одређено време у својству приправника 
ради оспособљавања за самосталан рад у 

струци
2 извршиоца

Опис послова: под надзором и упутствима руководиоца, 
предузима оперативне мере и радње на откривању порес-
ких кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у 
пословне књиге и књиговодствену документацију; позива 
лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља раз-
говоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 
прикупљања обавештења о кривичним делима и извршио-
цима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања 
или размена информација и друге послове по налогу шефа 
одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке, економске науке или високо образовање 
из научне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, оспособље-
ност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 
и склоност тимском раду.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

9. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Чукарица, Одељење за теренску 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

10. Радно место: аналитичко-
порески послови канцеларијске 

контроле, у звању млађи порески 
инспектор - основне функције
Филијала А Нови Београд 1, Одељење 
за канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу, на одређено време у 
својству приправника ради оспособљавања за 

самосталан рад у струци
1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима канцеларијске 
контроле; врши контролу података исказаних у пореским 
пријавама уз састављање записника и нацрта решења о 
канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа Одсе-
ка; припрема предлог иницијативе за привремено одузи-
мање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Порес-
ка управа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степе-
на или високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; оспособљеност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

11. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Нови Београд 1, Одељење 

за теренску контролу, Одсек за теренску 
контролу, на одређено време у својству 
приправника ради оспособљавања за 

самосталан рад у струци
1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

12. Радно место: аналитичко-
порески послови теренске контроле, 
у звању млађи порески инспектор - 

основне функције
Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за 
контролу, Одсек за теренску контролу, на 

одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, контроле отпреме акцизних производа, фискализа-
цију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису 
робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацр-
те решења о извршеној контроли, одговоран је за тачно 
и благовремено ажурирање података о контроли у апли-
кацији теренске контроле. Обавља послове на откривању 
повреде права интелектуалне својине за рачунарске про-
граме (софтвер) и базе података и доноси акте у поступку 
контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.
У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

13. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, Одсек 
за наплату, на одређено време у својству 

приправника ради оспособљавања за 
самосталан рад у струци

1 извршилац
Опис послова: Обавља најједноставније послове напла-
те уз редован надзор руководиоца: идентификује пореске 
обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спро-
води поступак обезбеђења наплате установљавањем залож-
ног права у корист Републике Србије, у складу са законским 
прописима; припрема нацрте аката у поступку обезбеђења 
наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате 
у складу са законским прописима; одговоран је за сачиња-
вање свих регистара у наплати предвиђених методолошким 
упутствима; опредељује предмете принудне наплате који 
обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући 
начела пореског поступка;припрема захтев за брисање 
заложног права у складу са законом; доставља жалбе 
надлежном одељењу за поступање по жалбама у првосте-
пеном пореском поступку, поступа по замолници надлежног 
одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; 
води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету; 
оспособљеност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

14. Радно место: аналитичко-
порески послови канцеларијске 

контроле, у звању млађи порески 
инспектор - основне функције

Филијала А Палилула, Одељење за 
канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу, на одређено време у 
својству приправника ради оспособљавања за 

самосталан рад у струци
1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима канцеларијске 
контроле; врши контролу података исказаних у пореским 
пријавама уз састављање записника и нацрта решења о 
канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа одсе-
ка; припрема предлог иницијативе за привремено одузи-
мање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Порес-
ка управа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на студијама другог степе-
на или високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; оспособљеност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

15. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Палилула, Одељење за теренску 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

16. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала А Палилула, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за наплату, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: обавља најједноставније послове напла-
те уз редован надзор руководиоца, идентификује пореске 
обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, 
спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем 
заложног права у корист Републике Србије; припрема 
нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са закон-
ским прописима; одговоран је за сачињавање свих регис-
тара у наплати предвиђених методолошким упутствима; 
опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују 
најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела 
пореског поступка; припрема захтев за брисање залож-
ног права у складу са законом; доставља жалбе надлеж-
ном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном 
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пореском поступку, поступа по замолници надлежног 
одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; 
води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару. 

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

17. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Савски Венац, Одељење за 
теренску контролу, Одсек за теренску 

контролу, на одређено време у својству 
приправника ради оспособљавања за 

самосталан рад у струци
2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

18. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Стари Град, Одељење за теренску 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

19. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Вождовац, Одељење за теренску 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове 
теренске контроле јавних прихода код правних лица, 
предузетника и физичких лица, контроле евиденти-
рања промета преко фискалних каса, контроле услова 
за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акциз-
них производа у ПОПУ, фискализацију каса и столова 
за игре на срећу, учествује у попису робе код порес-
ких обвезника; израђује записнике и нацрте решења 
о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање 
порескоправног прекршаја, доставља жалбе надлеж-
ном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном 
пореском поступку, поступа по замолници надлежног 
одељења ради спровођења допунског поступка по жал-
би; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. 
Обавља послове на откривању повреде права интелек-
туалне својине за рачунарске програме (софтвер) и базе 
података и доноси акте у поступку контроле. Обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

20. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала А Вождовац, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за наплату, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове напла-
те уз редован надзор руководиоца, идентификује пореске 
обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, 
спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем 
заложног права у корист Републике Србије; припрема 
нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са закон-
ским прописима; одговоран је за сачињавање свих регис-
тара у наплати предвиђених методолошким упутствима; 
опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују 
најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела 
пореског поступка; припрема захтев за брисање залож-
ног права у складу са законом; доставља жалбе надлеж-
ном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном 
пореском поступку, поступа по замолници надлежног 
одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; 
води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару. 

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).

21. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Врачар, Одељење за теренску 
контролу, Одсек за теренску контролу, на 

одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

22. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала А Врачар, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за наплату, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове 
наплате уз редован надзор руководиоца, идентифи-
кује пореске обвезнике који имају доспели а неплаће-
ни порески дуг, спроводи поступак обезбеђења наплате 
установљавањем заложног права у корист Републике 
Србије; припрема нацрте аката у поступку обезбеђења 
наплате и принудне наплате и спроводи поступак напла-
те у складу са законским прописима; одговоран је за 
сачињавање свих регистара у наплати предвиђених 
методолошким упутствима; опредељује предмете при-
нудне наплате који обезбеђују најефикаснију напла-
ту пореског дуга поштујући начела пореског поступка; 
припрема захтев за брисање заложног права у складу са 
законом; доставља жалбе надлежном одељењу за посту-
пање по жалбама у првостепеном пореском поступку, 
поступа по замолници надлежног одељења ради спро-
вођења допунског поступка по жалби; води поступак по 
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару. 

Администрација и управа
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У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

23. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Земун, Одељење за теренску 
контролу, Одсек за теренску контролу на 

одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца
Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.
У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

24. Радно место: аналитичко-
порески послови теренске контроле, 
у звању млађи порески инспектор - 

основне функције
Филијала Б Нови Пазар, Одељење за 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, контроле отпреме акцизних производа, фискализа-
цију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису 
робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацр-
те решења о извршеној контроли, одговоран је за тачно 
и благовремено ажурирање података о контроли у апли-
кацији теренске контроле. Обавља послове на откривању 
повреде права интелектуалне својине за рачунарске про-
граме (софтвер) и базе података и доноси акте у поступку 
контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

25. Радно место: аналитичко-
порески послови канцеларијске 

контроле, у звању млађи порески 
инспектор - основне функције

Филијала Ц Пријепоље, Одсек за контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Уз непосредни надзор руководиоца, учест-
вује у пословима канцеларијске контроле математичке 
тачности, формалне исправности и потпуности пореских 
пријава; врши контролу података исказаних у пореским 
пријавама уз састављање записника и нацрта решења 
о канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа 
одсека; припрема предлог иницијативе за привремено 
одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води 
Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

26. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Крушевац, Одељење за теренску 

контролу, Одсек за теренску контролу, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле  евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

27. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала А Суботица, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за наплату, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове наплате 
уз редован надзор руководиоца, идентифује пореске обвез-
нике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи 
поступак обезбеђења наплате установљавањем заложног 
права у корист Републике Србије; припрема нацрте ака-
та у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и 
спроводи поступак наплате у складу са законским пропи-
сима; одговоран је за сачињавање свих регистара у напла-
ти предвиђених методолошким упутствима; опредељује 
предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију 
наплату пореског дуга поштујући начела пореског поступ-
ка; припрема захтев за брисање заложног права у скла-
ду са законом; доставља жалбе надлежном одељењу за 
поступање по жалбама у првостепеном пореском поступ-

ку, поступа по замолници надлежног одељења ради спро-
вођења допунског поступка по жалби; води поступак по 
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару. 

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

28. Радно место: стручно-аналитички 
послови теренске контроле, у звању 
млађи порески инспектор - основне 

функције
Филијала А Ваљево, Одељење за теренску 
контролу, Одсек за теренску контролу, на 

одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове терен-
ске контроле јавних прихода код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса, контроле услова за додељивање 
ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа 
у ПОПУ, фискализацију каса и столова за игре на срећу, 
учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења о извршеној контроли, под-
носи захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 
доставља жалбе надлежном одељењу за поступање по 
жалбама у првостепеном пореском поступку, поступа по 
замолници надлежног одељења ради спровођења допунс-
ког поступка по жалби; одговоран је за тачно и благовреме-
но ажурирање података о контроли у апликацији теренске 
контроле. Обавља послове на откривању повреде права 
интелектуалне својине за рачунарске програме (софтвер) и 
базе података и доноси акте у поступку контроле. Обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

29. Радно место: аналитичко-
порески послови теренске контроле, 
у звању млађи порески инспектор  - 

основне функције
Филијала Б Врање, Одељење за контролу, 
Одсек за теренску контролу, на одређено 

време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

2 извршиоца

Опис послова: Обавља најједноставније послове 
теренске контроле јавних прихода код правних лица, 
предузетника и физичких лица, контроле евиденти-
рања промета преко фискалних каса, контроле усло-
ва за додељивање ПИБ-а, контроле отпреме акцизних 
производа, фискализацију каса и столова за игре на 
срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; 
израђује записнике и нацрте решења о извршеној кон-
троли, одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 
података о контроли у апликацији теренске контроле. 
Обавља послове на откривању повреде права интелек-
туалне својине за рачунарске програме (софтвер) и базе 
података и доноси акте у поступку контроле. Обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару.

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

30. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате, у звању 

млађи порески инспектор - основне 
функције

Филијала А Краљево, Одељење за наплату и 
пореско рачуноводство, Одсек за наплату, на 
одређено време у својству приправника ради 
оспособљавања за самосталан рад у струци

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније послове напла-
те уз редован надзор руководиоца, идентификује пореске 
обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, 
спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем 
заложног права у корист Републике Србије; припрема 
нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне 
наплате и спроводи поступак наплате у складу са закон-
ским прописима; одговоран је за сачињавање свих регис-
тара у наплати предвиђених методолошким упутствима; 
опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују 
најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела 
пореског поступка; припрема захтев за брисање залож-
ног права у складу са законом; доставља жалбе надлеж-
ном одељењу за поступање по жалбама у првостепеном 
пореском поступку, поступа по замолници надлежног 
одељења ради спровођења допунског поступка по жалби; 
води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског 
дуга; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; оспособље-
ност за рад на рачунару. 

У изборном поступку провераваће се: вештина рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина 
комуникације - усмено (разговором).  

III Место рада
- За радна места 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 место рада је Београд
- За радно место 6 место рада је Нови Сад
- За радно место 7 место рада је Ниш
- За радно место 24 место рада је Нови Пазар
- За радно место 25 место рада је Пријепоље
- За радно место 26 место рада је Крушевац
- За радно место 27 место рада је Суботица
- За радно место 28 место рада је Ваљево
- За радно место 29 место рада је Врање
- За радно место 30 место рада је Краљево

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија - Пореска управа, Централа, Београд, Саве Маш-
ковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Милица Тодоровић, тел: 011/3953-426, Ран-
ка Зрнић тел: 011/3953-449, у периоду од 11.00 до 14.00 
часова.

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

VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање- листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс 
за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству (у пријави назначити назив радног мес-
та за које се конкурише, име и презиме, датум и место 
рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт 
телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужи-

ни радног искуства у степену стручне спреме прописане 
за радно место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим 
високим образовањем потребно је да достави све дипло-
ме);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа о знању енглеског језика, за радно место под 
редним бројем 2.;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда коју издаје послодавац уз коју 
се обавезно достављају и одговарајућа решења, уговори о 
раду и други акти из којих се види на ком радном месту, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство);
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за 
радна места под редним бројем 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30:
- писана пријава са биографијом (у пријави назначити 
назив радног места за које се конкурише, име и презиме, 
датум и место рођења, адреса становања, мејл адреса за 
контакт, контакт телефон, податке о образовању, пријава 
мора да буде својеручно потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим 
високим образовањем потребно је да достави све дипломе);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о осигурању 
- пријава/одјава са осигурања издату од стране надлежне 
службе Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање;
- кандидати који у уверењу издатом од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање имају евиден-
тиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе 
односно потврде, решења и друге акте из којих се види са 
којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли 
радни стаж;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Уколико кандидат  не достави попуњену и 
својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, 
пријава на конкурс ће бити одбачена. 

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства 
финансија - Пореске управе, у делу Актуелности - Конкур-
си, www.purs.gov.rs.

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

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

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

X Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места, о месту, датуму и времену спровођења избор-
ног поступка биће благовремено обавештени на контакте 
које наведу у својим пријавама.

Напомена за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7: За наведена радна места радни однос се заснива 
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да исти положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним држав-
ним стручним испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног државног струч-
ног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви 
потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту, обавиће се најпре 
провера знања  писмено - путем теста. Све фазе изборног 
поступка су елиминационе, тако да само кандидати који 
покажу задовољавајуће резултате након провере знања 
писмено - путем теста,  могу да приступе наредном делу 
изборног поступка, и то провери вештине рада на рачуна-
ру. На усмену проверу знања и вештина се позивају само 
кандидати који су у претходним фазама изборног поступка 
постигли задовољавајуће резултате и тиме стекли право да 
учествују у усменој провери наведених знања и вештина.

Напомена за радна места под редним бројем 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30: За наведена радна места, радни 
однос се заснива на одређено време, ради оспособљавања 
приправника за самосталан рад у струци, и то у трајању 
од 1 године. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су 
приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, оба-
виће се најпре практична провера вештине рада на рачу-
нару. Кандидати који покажу задовољавајуће резултате 
након провере вештине рада на рачунару, стичу право да 
учествују у усменој провери вештине комуникације.

Напомена за сва радна места: Кандидати који конку-
ришу на више радних места подносе једну пријаву у којој 
наводе радна места за која конкуришу и достављају траже-
ну документацију за та радна места. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележ-
ника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, дневном листу „Српски телеграф“ и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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. 

Администрација и управа

Национална служба
за запошљавање
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БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17) члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 
Број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанино-
ва 6 

II Раднa местa којa се попуњавају: 

1. Радно место за спровођење 
реформе јавне управе

Група за управљање реформом јавне управе, 
Сектор за развој добре управе, звањe 

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у припреми 
стратегије развоја и акционих планова у области рефор-
ме јавне управе; обавља послове у вези са спровођењем 
Стратегије реформе јавне управе; учествује у праћењу, 
евалуацији и извештавању у спровођењу стратегије раз-
воја и акционих планова у области реформе јавне упра-
ве; учествује у процесу успостављања механизама за 
укључивања организација цивилног друштва у процес 
реформе јавне управе; учествује у припреми анализа, 
информација и извештаја из делокруга Групе; остварује 
сарадњу са органима државне управе и другим релевант-
ним субјектима у циљу припреме и спровођења Страте-
гије реформе јавне управе; прати реализацију планира-
них реформских активности (анализа извештаја и редовна 
обрада прикупљених података из извештаја) и учествује 
у процесу вредновања реализације планираних реформ-
ских активности; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; познавање рада на рачу-
нару; познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање дело-
круга Сектора за развој добре управе, познавање Стра-
тегије реформе јавне управе и Акционог плана за спро-
вођење Стратегије, познавање Закона о државној управи 
и других прописа који регулишу систем државне управе, 
познавање основа праћења, евалуације, извештавања 
јавних политика, познавање међународних организација 
и међународних иницијатива, а посебно Партнерства за 
отворену управу и система Европске уније - усмено; позна-
вање енглеског језика - увидом у сертификат или други 
доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на 
рачунару - увидом у доказ о познавању рада на рачунару 
или практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

2. Радно место за развој едукативних 
програма

Група за подршку развоју електронске 
управе, Сектор за развој добре управе, звањe 

саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у организацији 
рада ИПЦ; припрема програме обука; прати и примењује 
образовне материјале Светске банке који су доступни за 
размену знања; пружа стручну подршку у припреми и реа-
лизацији заједничких пројеката; пружа стручну подршку 
у припреми наставних планова и програма и учествује у 
њиховој реализацији; пружа стручну подршку у припреми 
извештаја о раду ИПЦ; организује видео конференције; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне односно стручне области  у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
техничко технолошких наука, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 3 године 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару;  познавање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање импле-
ментираних инфраструктурних пројеката е-Управе и позна-
вање области е-Управе - усмено; познавање енглеског јези-
ка - писмено, превођењем текста са српског на енглески 
језик и обрнуто; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку раду ИПЦ
Група за подршку развоју електронске 

управе, Сектор за развој добре управе, звање 
млађи саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: учествује у припреми 
обука које организује ИПЦ; учествује у припреми и реа-
лизацији заједничких пројеката; учествује у припреми 
извештаја о раду; одржава интернет страницу ИПЦ; води 
евиденцију опреме и стара се o исправности и набавци 
неопходне опреме; обавља друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
техничко технолошких наука, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; завршен 
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима; положен државни стручни испит; 
познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање области 
е-Управе и познавање препорука за израду интернет пре-
зентација органа државне управе - усмено; познавање 
енглеског језика - писмено, превођењем текста са српског 
на енглески језик и обрнуто; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено.

III Место рада: За сва радна места место рада је Београд. 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, 
Бирчанинова 6, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Марина Додић, тел: 011/2686-855.

VI Услови за рад на радним местима: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пуно-
летан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство);
- за радно места под редним бројем 1. оригинал или овере-
на фотокопија доказа о познавању енглеског језика; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању 
рада на рачунару. Лице које не достави писани доказ о 
познавању рада на рачунару подлеже практичној провери 
вештине рада на рачунару.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном испиту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да 
је орган дужан да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведе-
не доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности - да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе. 

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

IX Трајање радног односа: Радни однос за сва радна 
места заснива се на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеним радним  местима провера  струч-
них оспособљености, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку, и то провера познавања рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару за радна мес-
та под редним бројевима 2 и 3, као и за кандидате који 
не доставе доказ о познавању рада на рачунару за рад-
но место под редним бројем 1, обавиће се почев од 23. 
априла 2018. године. О месту и времену почетка избор-
ног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Администрација и управа
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За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару, као и кандидате који су доставили доказ 
о познавању рада на рачунару, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту 
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторија-
ма Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Београд, с тим што ће кандидати о месту, датуму и време-
ну бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које 
наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе: www.
mduls.gov.rs, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
на основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 
и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-762/2018 од 30. јануара 2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место просветног 
инспектора Министарства, 

разврстано у звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове - Одељење 

за инспекцијске послове у установама 
предшколског, основног и средњег 

образовања и васпитања
1 извршилац

Опис послова: обавља послове инспекцијског надзора 
прописаних Законом (непосредан надзор над радом про-
светних инспектора којима су поверени послови, на основу 
извештаја, података и обавештавања о вршењу поверених 
послова инспекцијског надзора); обавља послове непо-
средног инспекцијског надзора у складу са законом и на 
начин прописан Законом, односно врши надзор над зако-
нитошћу рада и аката предшколских установа, основних 
школа, средњих школа, школа са домом ученика, завода; 
поступа по представкама странака и по захтеву за заштиту 
права ученика; врши заједнички надзор са инспекторима у 
органима којима је поверено вршење инспекцијског над-
зора и издаје обавезнe инструкцијe за извршавање Закона 
и других прописа, одузима овлашћење поједином инспек-
тору; израђује анализе, студије, елаборате и извештаје 
и предлаже неопходне мере за квалитетно управљање 
образовно-васпитним системом; припрема нацрте решења 
по жалби против првостепеног решења и припрема одго-
воре на тужбу у управном спору када се спор покреће по 
решењу у вршењу инспекцијског надзора; проверава веро-
достојност јавних исправа које издаје школа; обавештава 
надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзо-
ру; израђује записник о инспекцијском надзору; подноси 
кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев 
за покретање прекршајног поступка, односно издаје пре-
кршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; 
поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитни-
ка грађана и Повереника у вези послова из надлежности 
Одељења; обавља послове регулисане Законом о зашти-
ти становништва изложености дуванском диму; обавља 
и друге послове у складу са законом којим се на општи 
начин уређује инспекцијски надзор, по налогу начелника 
Одељења.

Услови: високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе или са положеним испитом за 
секретара установе, положен испит за инспектора, најмање 
пет година радног искуства у државним органима, органи-
ма аутономне покрајине, установи или органима јединице 
локалне самоуправе на пословима образовања и васпи-
тања или другим инспекцијским пословима, познавање 
једног светског језика и познавање рада на рачунару или 
високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких, техничко-технолошких наука или 
образовно-уметничког поља уметности на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен стручни испит у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, 
најмање пет година радног искуства у области образовања 

и васпитања, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, познавање једног светског језика и 
познавање рада на рачунару.

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

Место рада: Београд, Захумска 14

2. Радно место инспектора, 
разврстано у звање саветник

у Сектору за инспекцијске послове - Одсек за 
инспекцијске послове у установама високог 

образовања и ученичког и студентског 
стандарда

1 извршилац

Опис послова: обавља послове инспекцијског надзора 
у установама високог образовања и надзор над законито-
шћу рада и аката установа високог образовања; утврђује 
испуњеност услова за рад установа и учествује у припреми 
решења о дозволи за рад установа из области високог и 
вишег образовања; припема одговоре на тужбе у управном 
спору кад се спор покреће по решењу у вршењу инспек-
цијског надзора и одговора на тужбе и друга изјашњења 
за потребе судских и других поступака пред надлежним 
органима; поступа по представкама и спроводи препо-
руке Заштитника грађана у вези послова из надлежнсоти 
Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем 
инспекцијском надзору; израђује записник о инспекцијском 
надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за привред-
ни преступ или захтев за покретање прекршајног поступ-
ка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о 
инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, положен 
испит за инспектора; познавање једног светског језика и 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о високом образовању, Закона о општем управном 
поступку и Закона о инспекцијском надзору - провераваће 
се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се 
практичним радом на рачунару; познавање једног светског 
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању 
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања 
и логичког закључивања и организационих способности - 
провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и 
вештина комуникације - усмено. 

Место рада: Београд, Захумска 14

3. Радно место за радне односе и 
обуку запослених, разврстано у 

звање саветник
у Секретаријату министарства - Одсек за 

кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: израђује појединачна правна акта у вези 
са остваривањем права, обавеза и одговорности запос-
лених у Министарству, израђује и спроводи процедуре 
у поступку селекције и регрутовања кадрова за потре-
бе Министарства и израђује одлуке и решења у поступку 
регрутовања; израђује уговоре из области радних односа 
за потребе Министарства и прати извршења уговорених 
обавеза и предузима правне радње за раскид уговора; 
израђује решења која се односе на: службена путовања 
у иностранство, годишње одморе, плаћено и неплаћено 
одсуство, прековремени рад и води евиденцију о истим; 
учествује у изради плана приправности, плана кадрова и 
изради плана увођења у посао новозапослених; организује 
полагање испита за просветне саветнике и пружа правну 

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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помоћ запосленима у остваривању права и обавеза из 
области радних односа и припрема доказе од утицаја за 
вођење радног спора и поступка пред надлежним држав-
ним органима; учествује у изради аката којима се плани-
ра и унапређује рад запослених и изради акта којим се 
утврђује унутрашње уређење и систематизују радна мес-
та; прикупља податке о потребама за обуком запослених и 
сарађује са другим органима државне управе и консултант-
ским институцијама у циљу обезбеђивања обуке и развоја 
запослених; учествује у спровођењу поступка оцењивања 
државних службеника; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: високо образовање из научне области правне, 
политичке или организационе науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, познавање једног светског језика и 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о државним службеницима и Закона о државној упра-
ви - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- провераваће се практичним радом на рачунару; позна-
вање једног светског језика - увидом у сертификат или 
други доказ o познавању једног светског језика; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационих способности - провераваће се писмено, стан-
дардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26

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

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

V Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, а за радно место 
под редним бројем 1 или оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за секретара установе; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту 
за инспектора (само за радна места под редним бројем 1 
и 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сер-
тификата или другог доказа о познавању једног светског 
језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника 
(алтернативно само за радно место под редним бројем 1); 
оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, 
http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.

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

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена 
радна места, изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, почев од 24. априла 2018. годи-
не, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати бити 
обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим 
пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару 
и провере вештина аналитичког резовановања и логичког 
закључивања и организационих способности. За кандидате 
који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару 
и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког 
закључивања и организационих способности, провера дру-
гих стручних оспособљености, знања и вештина наведених 
у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Бео-
град, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које наведу у својим пријавама. 

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита за рад у држав-
ним органима примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати без положе-
ног испита за инспектора примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Кандидати са положеним испи-
том за инспектора немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

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

Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе 
уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГО ОБРЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8726-426

Сарадник за административно-
техничке послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основ-
ним струковним студијама, односно на студијама у трајању 
од три године, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа: Закона о општем управном поступку, Закона о пар-
ничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Уредбе 
о канцеларијском пословању - усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, организационе 
способности, вештина резоновања, закључивања и вешти-
на комуникације - усмено.

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
11500 Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком „За јав-
ни конкурс за пријем сарадника у Правобранилаштву ГО 
Обреновац“.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426, а 
место рада је у Правобранилаштву ГО Обреновац, Обрено-
вац, Карађорђева 6.

Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије, да има потреб-
но образовање, да није правноснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденицја или ће орган то учи-
нити уместо њега (изјава се налази на сајту www.obrenovac.
rs) оригинал или оверене фоткопије уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема и доказ 
да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци. 

Докази о којима се води службена евиденција 
су: уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 
18/16), прописано је, између осталог, да у поступку 
које покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Сходно наве-
деном, потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиденција 
или ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници ГО Обреновац: www.
obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз наведене доказе како би орган могао даље да посту-
па. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије 
оверене код јавног бележника.

Администрација и управа
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Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време.

Знање и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: познавање прописа напред наведених - усмено, 
практичан рад на рачунару - писмено и вештина комуника-
ције - усменим разговором.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, изборни поступак ће се одржати у просто-
ријама ГО Обреновац, Карађорђева 6. О датуму и времену 
учесници конкурса биће обавештени на контакте (адресе и 
телефоне) који су наведени у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурс-
не комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници ГО 
Обреновац: www.obrenovac.rs, на огласној табли и публи-
кацији Националне службе за запошљавње „Послови“. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу 
су употребљени у мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
Лебане

На основу члана 18 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени главник РС” бр. 41/2007, 109/2009 и 
95/2016), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Судијски помоћник - судијски 
сарадник у звању саветник

на неодређено време
2 извршиоца

II Опис послова радног места: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања у вези са радом суда 
у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, 
узима на записник предлоге и друге поднеске и изјаве стра-
нака, врши и другепослове било самостално било под над-
зором или упутствима судије и председника Суда, обавља и 
друге послове по налогу председника суда или судија.

III Услови за рад на радном месту судијских помоћ-
ника - судијски сарадник у звању саветник предвиђени су 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основном суду у Лебану I Су 9-6/2015 од 
28.12.2015 године и Правилником о измени Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Основном суду у Лебану I Су 9-1/2017 од 11.08.2017 годи-
не: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним стуцијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на фкултету, положен правосудни испит и позна-
вање рада на рачунару.

IV Општи услови за рад: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа, да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

V Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку: познавање преписа 
из обасти оранизације и рада суда; Закон о уређењу судо-
ва, Закон о седиштима подручјима судова и јавних тужи-
лаштава, Закон о судијама, Закон о облигационим одно-
сима, Закон о парничном поступку, Закон о ванпарничном 
поступку, Законик о кривичном поступку, Кривични зако-
ник, Породични закон, Закон о извршењу и обезбеђењу - 
провера кроз усмени разговор са учесницима јавног кон-
курса, познавање рада на рачунару - провера практичним 

радом на рачунару, вештина комункације, логичног и ана-
литичког резоновања, елоквенције и опште културе - про-
вером кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Маја Љубић, референт Основног суда у Лебану, 
016/843-112.

VIII Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве на 
конкурс са потребним доказима подносе се на шалтеру 
Основног суда у Лебану, на адреси Цара Душана 118 или 
поштом на напред наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”.

IX Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву: 
потписану пријаву с назначеним радним местом за које 
учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта 
и бројем контакт телефона, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе којом се потрврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверену фоткопију уверења о положеном право-
судном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођеник; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије 
од шест месеци); попуњену и потписану изјаву о којој се 
кандидат опредељује да ли ће Основни суд у Лебану при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција (образац бр. 1), или ће то кандидат учинити сам 
(образац бр. 2).

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном пра-
восудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. 
Одредвом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС” бр. 18/16) прописано је поред оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибави и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности, да Основни суд у Лебану прибави податке о 
којима се води службена евиденција (Образац 1), или ће то 
кандидат учинити сам (Образац 2). Наведене обрасце изја-
ва је могуће преузети на интернет адреси Основног суда у 
Лебану, uprava@lb.os.sud.rs. Попуњену изјаву по Обрасцу 
бр. 1 или по Обрасцу бр. 2 је неопходно доставити уз наве-
дене доказе, како би Основни суд у Лебану могао даље да 
поступа. Пробни рад је обавезан за кандидате који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Кон-
курсна комисија одбациће закључком.

X Место, дан и време када ће се обавити провера 
оспосовљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, Конкурсна комисија ће обавити проверу оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у изборном поступку, у 
просторијама Основног суда у Лебану, Цара Душана 118. 
Време и тачна просторија биће накнадно одређени, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Сви изрази, 
појмови и термини употребљени у овом огласу у граматич-
ком мушком роду, подразумевају природни и мушки и жен-
ски род лица на које се односе.

ПОЖАРЕВАЦ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ХОМОЉА
12320 Жагубица

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, VII степен; радно 
искуство од најмање три године на пословима култу-
ре, науке, образовања и сл.; да има положен стручни 
испит. Уз пријаву приложити следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о 
радном искуству, радну биографију, програм рада и 
развоја установе. Докази се прилажу у оригиналу или 
у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису овере-
не од стране надлежног органа неће се узети у разма-
трање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

УЖИЦЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

31260 Косјерић, Карађорђева 66
тел. 031/782155

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: пунолетно и пословно способно лице; 
држављанин РС; стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалицтич-
ким академским студијама, специјалисичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године или специјалистичким студијама на 
факултету; радно искуство од 4 године и најмање 2 годи-
не искуства на руководећим пословима; да није осуђи-
вано на казну затвора од најмање 6 месеци; познавање 
рада на рачунару; активно знање страног језика који је 
обухваћен наставним планом и програмом министрства 
надлежног за послове просвете. Уз пријаву приложити: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); диплома о стеченом образовању 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном 
искуству (потврда послодавца и фотокопија радне књи-
жице); доказ о радном искуству на руководећим посло-
вима (одлуке о именовању); уверење да кандидат није 
осуђивана казну затвора од најмање 6 месеци; овере-
на фотокопија личне карте (извод из читача) бографија 
са контакт подацима; предлог програма рада и развоја 
туризма општине Косјерић као саставни део конкурсне 
документације. Рок за пријаву: 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу са 
назнаком “Конкурс за избор директора”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Администрација и управа
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ВРАЊЕ

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
„КУЊАК“

Владичин Хан, Николе Тесле 4
тел. 017/473-907

Директор установе
УСЛОВИ: Општи услови: држављанство РС; поседовање 
правне и пословне способности; поседовање опште здрав-
ствене способности; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом кривичног суда и да се против њега не води 
кривични поступак; посебни услови: да има високу, вишу 
или средњу стручну спрему; да има најмање пет година 
радног искуства; да поседује организаторске способности. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс и одговорност на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство, уговори о раду, потврде, фото-
копија радне књижице, као и други документи којима се 
на недвосмислен начин доказује радно искуство кандидата; 
уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак; лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или фотокопије које су оверене у општини или 
суду. Пријаве се подносе препорученом поштом на адресу: 
Установа Спортски центар „Куњак“, 17510 Владичин Хан, 
Николе Тесле 4, са назнаком „Пријава на конкурс за име-
новање директора - не отварај”. Пријаве се могу поднети 
и у просторијама установе лично, сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова. Рок за подношење пријаве по овом 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве 
уз које нису приложена сва тражена документа у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду, као непотпу-
не, неблаговремене и неразумљиве, биће одбачене. Оглас 
је објављен и на интернет страници УСЦ „Куњак“, www.
bazenhan.com.

ОПШТИНА ПРЕШЕВО 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
17523 Прешево, Маршала Тита 36

Заменик начелника
Општинске управе општине Прешево - 
службеник на положају, на период од 5 

година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има стечено високо образовање из научне области, 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
5 година радног искуства у струци, да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да му 
раније није престајао радни однос у државном орга-
ну, односно органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана оглашавања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве са доказима о испуњености услова подно-
се се писарници Општине Прешево, Маршала Тита 36, 
са назнаком “За јавни конкурс за постављање заменика 
начелника Општинске управе”. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве Конкур-
сна комисија ће одбацити закључком.

ВРШАЦ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 41-43

тел. 013/831-343

Систем администратор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1. посебне услове: 
стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља природно-ма-
тематичких, техничко-технолошких или друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
три године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање рада на рачунару. Поред наве-
дених посебних услова кандидати морају да испуњавају 
и опште услове за заснивање радног односа у државним 
органима: да су држављани РС, да су пунолетни; да имају 
општу здравствену способност; да им раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да нису осуђивани за кривич-
но дело на безусловну казну затвора, од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их чини, неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве за пријем 
у радни однос подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику РС” 
а уз исту доставити следеће доказе (оригинал или ове-
рену фотокопију): диплому о завршеном високом обра-
зовању; уверење о положеном државном испиту; доказ 
о познавању рада на рачунару; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој 
здравственој способности; уверење да кандидат није под 
истрагом и да се против њега не води кривични посту-
пак; доказ о радном искуству. Конкурсна комисија ће у 
изборном поступку усмено, на основу обављеног разго-
вора са кандидатима проверити стручну оспособљеност, 
знање и вештине кандидата за обављање послова на 
радном месту систем администратора, а у складу са чл. 
7 Правилника о попуњавању извршилачких радних места 
у судовима („Службени гласник РС“ број 43/10). О датуму 
и месту обављања усменог разговора кандидати ће нак-
надно бити обавештени, по објављивању огласа у „Служ-
беном гласнику РС“. Стручна оспособљеност оцењује се 
испуњености рада према тексту огласа и радном искуству 
лица која су већ обављала послове систем администрато-
ра или сличне послове. Знање кандидата вреднује се про-
вером познавања у области организације и рада судова и 
опште културе, ценећи његово стручно знање из области 
рада на радном месту систем администратора, а узима се 
у обзир и мишљење претходног послодавца за лица која 
су већ била у радном односу. Вештине кандидата вреднују 
се ценећи вештину комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања, елоквенције, организаторске способности и 
креативности. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/16) прописано је, између осталог, да орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Потребно је да кандидат, уз 
напреднаведене доказе, достави попуњен Образац 1 - 
Изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да 
орган прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 
- Изјава се налази на сајту: http://www.vs.os.sud.rs/OGLAS/
izjava.pdf. Лице задужено за обавештења у вези јавног 
конкурса - Драгана Митровић, на број телефона: 013/831-
343. Пријаве се подносе на адресу: Основни суд у Вршцу, 
Жарка Зрењанина 41-43 са назнаком „За Kонкурсну коми-
сију“. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
као и пријаве уз које нису приложени сви докази неће се 
разматрати.

ЗРЕЊАНИН

СПОРТСКО КУЛТУРНО 
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР

„ЂУРА ЈАКШИЋ”
Српска Црња, Краља Александра 65

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане законом и важећим 
статутом установе: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетно лице; да има најмање четири године рад-
ног искуства у области културе, туризма и спорта; да има 
најмање четири године искуства у раду на руководећим 
пословима; да поседује организационе способности; да 
није осуђивано за кривично дело.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена копија или 
потврда о завршеном школовању; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал документа); потврда о радном искуству 
(оригинал документа); уверење о држављанству (ориги-
нал документа); уверење о некажњавању (оригинал доку-
мента). Поред наведених докумената кандидат подноси 
и програм рада за мандатни период за који се именује. 
Документа се подносе на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс - не отварати”. Конкурс је отворен 5 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Изборни 
поступак спроводи Управни одбор СКТЦ „Ђура Јакшић” и 
у том поступку разматра пријаве које су приспеле, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили прописане услове и 
доставља је заједно са мишљењем надлежном органу једи-
нице локалне самоуправе. Директора СКТЦ „Ђура Јакшић” 
Српска Црња именује СО Нова Црња, на основу конкурса, 
по прибављеном мишљењу УО. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

                       Трговина и услуге

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

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

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

NOAH HOUSES DOO
СРПСКО - СЛОВЕНАЧКИ 

ПРОИЗВОЂАЧ МОНТАЖНИХ КУЋА
34210 Рача

e-mail: noah.houses@gmail.com
тел. 069/26-33-966

Монтер дрвених конструкција
5 извршилаца

Фасадер
Водоинсталетер

УСЛОВИ: минимум III степен стручне смене, без обзира на 
радно искуство.

Архитекта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани архите-
кта, без обзира на радно искуство.

Диспечер - добављач координатор
УСЛОВИ: V степен стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорија; знање енглеског или немачког језика - средњи 
ниво; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Уколико сте амбициозни, имате радну дисипли-
ну, елан, желите да учите и напредујете у послу, можете 
послати вашу биографију на мејл-адресу: noah.houses@
gmail.com или позвати телефоном на 069/26-33-966, најкас-
није до 18.04.2018. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКА РАДЊА
„БОЖИЋ COLLOR“

25240 Стапар, Краља Петра 201
тел. 064/4280-444

Молер
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; кречење, глето-
вање; теренски рад; рад ван просторија послодавца; обез-
беђен превоз. Јављање кандидата на контакт телефон. Рок 
за пријаву је до попуне.

ХОТЕЛ „ПЛАМЕН-ГРАД“
26 220 Ковин, Дунавска 19

тел. 063/256-312

1) Конобар
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења
4 извршиоца

2) Кувар
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења
2 извршиоца

3) Помоћни радник у кухињи
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења
2 извршиоца

4) Посластичар
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења

5) Рецепционер
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења
2 изршиоца

6) Туристички водич
на одређено време 3 месеца, могућност 

сталног запослења

УСЛОВИ: минимум средња школа III степен, радно иску-
ство у занимању више од 6 месеци. За радно место 1 - 
познавање рада на рачунару и једног страног језика; за 
радна место 5 и 6 - познавање два страна језика. Прија-
ве и CV послати путем мејла: hotelplamengrad@gmail.com, 
јављање кандидата на телефон 063/256-312, лице за кон-
такт Тијана Јанков. Рок за пријем пријава је три недеље 
од дана оглашавања. Рад у сменама, обезбеђена исхрана и 
плаћени путни трошкови.

STEELPAN DOO
26000 Панчево, Утве златокриле 9

тел. 069/1154-575
e-mail: steelpandoo@gmail.com

Фарбар лима
на одређено време

УСЛОВИ: I, III степен. Јављање кандидата на телефон 
069/11-54-575, лице за контакт Ана Недић. Трајање кон-
курса је до 31.05.2018. године. 

DEMETRA RB DOO
Нови Београд, Зарија Вујошевића 80

Хигијеничар/ка
привремени и повремени послови

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме. Рад ван просторија 
послодавца, место рада Савски венац. Трајање конкурса: 
до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на телефон 
065/334-9016, контакт особа Невенка Радонић.

SIS FAMILY DOO
11080 Земун, Аласка 44

e-mail: office@sisfamily.com

Координатор послова одржавања 
хигијене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије, 6 месеци радног искуства на истим или слич-
ним пословима. Кандидати могу да се пријаве у року од 
30 дана од дана објављивања конкурса, путем телефона: 
011/6301-991, слањем пријаве на e-mail: office@sisfamily.
com или лично, радним данима од 13.30 до 15.30, Булевар 
Михајла Пупина 10д локал 80.

GEM COMPANY DOO
Београд - Нови Београд

Милутина Миланковића 34
тел. 060/1860-323

e-mail: kulicmiodrag@gmail.com

Службеник физичко-техничког 
обезбеђења

на одређено време, са местом рада у Кикинди
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; пожељно је да 
кандидат има обуку из безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите и лиценцу за вршење основних 
послова службеника обезбеђења - са оружјем. Рад у сме-
нама. Пријаву на оглас доставити на горенаведену адресу 
поштом или имејлом. Кандидати могу да се јаве на теле-
фон 060/1860-323. Рок за пријаву на оглас је: 16.04.2018. 
године.

„КОНЗУЛ“ ДОО НОВИ САД
Нови Сад, Стевана Мусића 1

Манипулант руковалац командним 
уређајима, руковање командном 
таблом и уређајима на линијама 

силоса и сушаре
на одређено време

УСЛОВИ: занимање: електротехничар, погонски елек-
тричар, електроничар, бравар; возачка дозвола; 
пожељан положен испит за рад са уређајима за сушење 
и гасном инсталацијом. Пријављивање кандидата на 
телефон: 021/4898-661, 021/4898-673 и путем имејла: 
aleksandar.pesevic@konzul.rs. Рок за пријављивање на 
оглас 23.04.2018.

„POLAR SECURITY“ DOO ZRENJANIN
Зрењанин, Прилепски ред 8

Спремачица
на одређено време

Опис посла: спремачица, одржавање хигијене у пословним 
просторијама и зградама.

УСЛОВИ: основна школа, радно искуство: пожељно. Терен-
ски рад. Јављање кандидата на телефон: 063/565-918 или 
слање биографија на имејл адресу: jelena@polarsecurity.rs. 
Рок за пријављивање на конкурс је 05.04.2018.

МКЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ
18000 Ниш, Книнска 13

тел. 018/201-272

Помоћни радник
на одређено време до 30 дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б категорије (пожељно).

ЛАВАНИ ДОО
Београд, Владимира Гортана 24/1

Хигијеничар/ка
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандида-
ти јаве на телефоне 066/861-6615, 066/861-6614, контакт 
особе: Мила и Слађа. 

RED CAT BY JELENA
11000 Београд, Медаковићева 84

тел. 064-4294495

Мушко-женски фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, фризер; радно 
искуство од 12 месеци. Особа за контакт Јелена Пунић, број 
телефона 064/4294-495.

СТЕФАН ПАВЛОВИЋ ПР 
ФРИЗЕРСКИ САЛОН

BERBER SMITH НОВИ САД
21000 Нови Сад

Булевар Патријарха Павла 14
тел. 063/8166-896

Мушки фризер
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пожељно рад-
но искуство. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон од 9 до 20 часова. Рок 
за пријаву до 22.04.2018.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражиwww.nsz.gov.rs
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„ПРОФИТ ВЕДЕРЕ“ - ЗА 
ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ ДОО

21000 Нови Сад, Павла Папа 7
тел. 064/1503-823

Оператер у кол-центру
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно знање 
мађарског језика; пожељно радно искуство у кол-цен-
тру. Пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон од 08 до 16 часова. Рок за пријаву 
до 26.04.2018.

МАЕСТРАЛ ДОО
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 31

e-mail: maestral@yahoo.com

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2, VI/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стру-
чне спреме; основна информатичка обука. Јављање 
кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 
27.04.2018.

SONTARATEX DOO
21000 Нови Сад, Житни трг 9

тел. 063/7238-410, 021/4722-042

Шивач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III степен шивач конфекције или II степен шивач 
текстила; искуство у шивењу. Пробни рад 1 месец. Обез-
беђен превоз;. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву до 26.04.2018.

СИРИУС ПЛУС НС 021
21000 Нови Сад, Футошка 3

тел. 063/292-661

Маникир
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне 
спреме. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок 
за пријаву до 15.04.2018.

CASADA LUX
37000 Крушевац, Липљанска 69/18

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

Комерцијалиста на терену
на одређено време 3 месеца, 

а рад у Новом Саду
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије; потребно радно искуство у 
трговини. Јављање кандидата на горенаведени телефон и 
имејл. Рок за пријаву до 27.04.2018.

SLIM LINE
ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

НОВИ САД
21411 Бегеч, Радничка 26

тел. 063/8183-493

Маникир - педикир
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 26.04.2018.

STAMPPLAST DOO
21470 Бачки Петровац, Индустријска зона

тел. 064/6586-559
e-mail: stampplast@gmail.com

Радник на преради гумених и 
пластичних маса

на одређено време 24 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кан-
дидата на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву 
до 27.04.2018.

LETIĆ-VOLTEX DOO
21000 Нови Сад, Сајлово VII

тел. 063/8065-273

Кројач
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Шивач
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Пакер - паковање готових производа
3 извршиоца

Физички радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон од 
06 до 14 сати. Рок за пријаву до 22.04.2018.

КОНЗУЛ ДОО
21000 Нови Сад, Стевана Мусића 1
тел. 021/4898-661, 021/4898-673

e-mail: aleksandar.pesevic@konzul.rs

Референт набавке, продаје и 
кооперације

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста, дипло-
мирани инжењер технологије, дипломирани инжењер 
пољопривреде или дипломирани инжењер пољопривре-
де за сточарство и живинарство; возачка дозвола Б кате-
горије; основна информатичка обука; обезбеђен превоз; 
пожељно знање енглеског језика. Пробни рад 2 месеца.

Електричар - руковалац командним 
уређајима силоса и сушаре

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен електротехничар електронике, електро-
механичар погона или израђивач - монтер електронских 
производа; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; рад у сменама; обезбеђен превоз; пожељ-
но да поседује стручни испит са котловима и судовима под 
притиском. Пробни рад 2 месеца 

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок 
за пријаву до 23.04.2018.

КОЗМЕТИЧКО-ФРИЗЕРСКИ 
СТУДИО “УБИПАРИП” НОВИ САД

21000 Нови Сад
Булевар патријарха Павла 69

тел. 063/573-856

Фризер
УСЛОВИ: VII/1, VI/1, V, IV, III или II степен стручне спреме. 
Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву до 03.05.2018.

“ЦЕНТАР ПЛУС” ЗОО
21410 Футог, Цара Лазара 37

тел. 021/2998-222
e-mail: zoocentar@yahoo.com

Ветеринар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VIII степен, доктор ветеринарских наука/доктор 
медицинских наука - ветеринарски медицина; VII/2 сте-
пен магистар ветеринарских наука или VII/1 степен доктор 
ветеринарске медицине; лиценца за ветеринара; возачка 
дозвола Б категорије; пожељно радно искуство. Теренски 
рад, рад у сменама.

Продавац у пет-шопу
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен, без обзира 
на стручну спрему; IV степен - ветеринарски техничар или 
продавац; III степен - продавац; основна информатичка 
обука. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени 
имејл и телефон. Рок за пријаву до 21.04.2018.

SZR “BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, М. Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Бравар
на одређено време 3 месеца

(особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Јављање кан-
дидата на горенаведени имејл и телефон. Рок за пријаву 
до 12.04.2018.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
11010 Београд - Вождовац

Булевар Пека Дапчевића 32
тел. 069/8168-046

Службеник обезбеђења
на одређено време 24 месеца (особе са 
инвалидитетом), за рад у Новом Саду

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; основна инфор-
матичка обука; стучни испит из области безбедности и 
заштите на раду; лиценца за вршење основних посло-
ва службеника обезбеђења, са оружјем; енглески језик - 
почетни ниво. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандида-
та на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 30.04.2018.

„ТЕХНИКА“ АД ВРШАЦ
26300 Вршац, Доситејева 11

тел. 013/832-855
e-mail: zdenkamajovic@yahoo.com

Електроинсталатер или радник 
електроструке

на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме електроструке. 
Радно место са повећаним ризиком, способност за рад на 
висини. Кандидати треба лично да се јаве на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање 13.04.2018. године.

ЗЕЛЕНИ ХИТ
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/658-3002
e-mail: office@zelenihit.rs

Виљушкариста - физички радник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, КВ, ПК или НК радник; 
возачка дозвола Б категорије. Пробни рад у трајању од 3 
месеца. Рад је у магацину, на пословима виљушкаристе 
- физичког радника. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс слати путем поште, мејлом на 
адресу: office@zelenihit.rs или путем телефона на број: 
064/658-3002.

Трговина и услуге
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„BLACK&WHITE” DOO
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 151б/лок. 18
тел. 011/3169-031, лок. 4

e-mail: branka@blackandwhite-textile.com

Магационер - утовар, истовар, 
слагање робе

на одређено време до повратка одсутног 
радника, пробни рад 1 месец, место рада: 
ауто-пут за Нови Сад 81, општина Земун

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV или III степен стручне 
спреме; пожељно радно искуство на пословима магацио-
нера. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс путем 
телефона на број: 064/648-6767, лице за контакт је Бранка 
Божовић.

СУР „АТАМАН”
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 27, лок. 47
тел. 064/610-9703

e-mail: magiataman@gmail.com

Помоћни радник у пицерији
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Пробни рад од 1 
месеца, рад у сменама, рад је у кухињи. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на кон-
курс путем телефона: 064/610-9703.

              Медицина

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 мини-
мум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу 
на горенаведени телефон особи за контакт или могу да 
доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт: 
Татјана Анђелић Јовановић.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”  

ПАЛИЛУЛА 
Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655
факс: 011/3248-844

Лабораторијски техничар
Опис послова: припрема и одржава простор; припрема 
пацијенте и узима биолошки материјал за рад; учествује 
у изради лабораторијских анализа, хематолошких и био-
хемијских анализа; ради на биохемијским и хематолошким 
анализаторима; одлази на терен код непокретних болес-
ника ради узимања биолошких материјала за рад; обавља 
послове и радне задатке на терену по потреби; води рачу-
на о правилном одлагању медицинског отпада; учествује 
у пословима везаним за напредак службе; обавља посло-
ве под стручним надзором специјалисте медицинске био-
хемије; врши административне послове; води дневну и 
текућу евиденцију; помаже у припремању извештаја; кон-
трола стерилизације, стерилизација материјала; обавља и 
друге послове из своје струке по налогу одговорног лабо-
ранта, непосредног руководиоца и начелника службе, који-
ма је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабора-
торијски смер, положен стручни испит, IV степен стручне 
спреме, возачки испит Б категорије, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, фото-
копију лиценце или фотокопију решења о упису у комору 
и копију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу ДЗ “Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно 
место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту ДЗ: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Београд, Гроцка

Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих са 

кућним лечењем

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор 
медицине, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару, поло-
жен возачки испит Б категорије.

Доктор стоматологије
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, звање доктор 
стоматологије, VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, лиценца за рад, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећу 
документацију: фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлеж-
не лекарске коморе, фотокопију возачке дозволе (за радно 
место доктор медицине), фотокопију личне карте, крат-
ку биографију са навођењем степена познавања рада на 
рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном канди-
дата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на 
адресу Дома здравља Гроцка, Српско-грчког пријатељства 
17, Гроцка или непосредно у канцеларију писарнице Прав-
но-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо 
означеног рока и без потпуне документације неће се узима-
ти у разматрање. Како достављену документацију подноси-
лаца молби не враћамо, иста не мора бити оверена. Одлука 
о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена 
на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити 
у Правно-кадровској служби ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб

тел. 022/479-365

Стоматолошка сестра
Опис послова: врши припрему стоматолошке ординације и 
пацијента за рад; асистира стоматологу у извођењу стома-
толошких интервенција; врши стерилизацију интрумената; 
води рачуна о редовном требовању и правилном припре-
мању зубно-медицинског материјала и лекова потребних 
за рад; води дневник пријема пацијената, картотеку и 
сачињава одговорајуће извештаје о раду; спроводи кон-
тинуирани процес статистичког извештавања; учествује у 
организацији и спровођењу систематских прегледа и пре-
вентивног рада; обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер стоматолошка сестра, положен 
стручни испит и лиценца. Кандидати подносе: оверену 
фотокопију дипломе средње медицинске школе - смер сто-
матолошка сестра; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лиценце и 
кратку биографију са адресом и контакт телефон. Канди-
дат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, 
дужан је да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима. Рок за подношење пријаве 
на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаву са документацијом 
доставити на греонаведену адресу са назнаком „За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Администратор базе података
на одређено време

УСЛОВИ: стечено образовање у области рачунарства на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; односно на студијама у трајању до три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

Возач моторног и санитетског возила
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки испит Б 
категорије. Рад у сменама и рад ноћу.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са назнаком за које радно 
место конкуришу, са фотокопијом личне карте, кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и овере-
не фотокопије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса, достављају у затвореној коверти поштом 
на адресу ДЗ „Владимирци”, 15225 Владимирци, Светог 
Саве 17 или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ 
Владимирци, са назнаком „Пријава за конкурс“. Одлука 
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља 
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање као 
последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, 
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примље-

Школа је знање,
посао је занат

Трговина и услуге / Медицина
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не у Дому здравља после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када 
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неис-
правне. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Гардеробер на базену
у Одељењу рекреације, на одређено време 
до повратка на рад привремено одустног 

запосленог

Опис послова: Прима, чува и издаје ствари, торбу и пртљаг 
корисника базена. Одговара за безбедност примљених 
ствари на чување у гардероби. Учествује у одржавању 
хигијене на базену, помоћним просторијама и околи-
ни базена. Активно учествује у недељном и генералном 
чишћењу базена. Стара се о хигијенско-санитарним усло-
вима радних просторија и предлаже мере за одржавање 
истих. За свој рад и средства рада која су му поверена одго-
вара начелнику Одељења - управнику спортско-рекреатив-
них објеката.

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат треба да дос-
тави следећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
и фотокопију личне карте. 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. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу Специјална болница за рехабилита-
цију „Бања Кањижа”, Служба за правне и опште послове, 
24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове гардеробера на 
базену”.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи 
прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, обавља прегледе и 
дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток 
лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке 
прегледе у установи или на секундарни и терцијарни ниво, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење, прописује лекове и медицинска средства, 
као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, 
сарађује са поливалентном патронажном службом, спро-
води здравствену заштиту из области менталног здравља, 
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служ-
би, води прописану медицинску документацију и евиден-
цију, одређује дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде осигураника, шаље на процену здрав-
ственог стању осигураног лица и упућује осигурано лице на 
оцену радне способности, по потреби иде у кућне посете. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стручни испит; лиценца ако је поседује; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; 
рад на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену копију дипломе меди-
цинског факултета или уверења о завршеном медицин-
ском факултету, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Оригинали или ове-
рене фотокопије уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену 
адресу или доставити лично у Правну службу ДЗ са назна-
ком „За оглас за пријем у радни однос доктора медицине, 
на одређено време“. Непотпуне, неблаговремене и преу-
рањене пријаве неће се узети у разматрање.Т рајање кон-
курса: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, за рад у Одсеку за хемодијализу

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

повећаног обима посла, за рад на Одељењу за 
офталмологију

УСЛОВИ: средња 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, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комо-
ру. Ако кандидат поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претходног послода-
вца. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама, писарници ОБ „Свети Лука” или путем поште на 
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уколико 
кандидат има имејл адресу, потребно је исту назначити 
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За бли-
же информације обратити се на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-174

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника са кућним лечењем, на одређено 
време од 3 месеца, због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља, раном откривању болести, благо-
временом лечењу и рехабилитацији корисника здравстве-
не заштите; врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената; спроводи превентивне мере предвиђене Пла-
ном рада своје службе; пружа хитну медицинску помоћ; 
ради на здравственом васпитању, кућном лечењу и палија-
тивном збрињавању; прописује лекове и медицинска сред-
ства; упућује пацијенте на помоћне дијагностичке прегледе 
а по потреби и на консултативне прегледе ког лекара спе-
цијалисте; упућује пацијента на потребне комисијске пре-
гледе; по потреби даје налоге за посету патронажне сестре 
и превоз болесника по медицинским индикацијама; одго-
вара за стручни рад чланова своје екипе; уноси податке у 
здравствени картон и води потребну медицинску докумен-
тацију; обавља и друге послове изабраног лекара у складу 
са важећом законском регулативом; обавља и друге посло-
ве у домену своје стручне спреме по налогу непосредног 
руководиоца, односно директора.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет и положен стручни испит, лиценца за рад, 
општа здравствена способност, познавање рада на рачу-

нару, потребно радно искуство: поред радног искуства 
стеченог при обављању обавезног приправничког стажа, 
није неопходно радно искуство након положеног стручног 
испита. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце - уколико има радно искуство; 
потврду о радном искуству након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравствене заштите - уко-
лико има радно искуство; кратку биографију. Средства за 
запошљавање обезбеђена су у Финансијском плану Дома 
здравља „Др Јован Јовановић Змај” Стара Пазова, у скла-
ду са Кадровским планом Дома здравља за 2018. годину. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објављен дана 28.03.2018. у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: кувар за 
потребе Одељања за припрему и дистрибуцију хра-
не Опште болнице Ваљево. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању 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 
болница 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)“.

Доктор медицине
за потребе Службе неурологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању 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 
болница 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 за анестезију са 

реаниматологијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Пријаве са документацијом 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 
подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар
за потребе Одељења онкологије са 

палијативном негом Службе за унутрашње 
болести

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

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе психијатрије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Пријаве са документацијом 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 
подноси пријаву)“.

Спремачица
за потребе Одељења за одржавање хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; 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 
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе неурологије, на одређено 
време до повратка запослене са трудничког, 
односно породиљског боловања и боловања 

ради неге детета

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

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

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

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; 
положен стручни испит; искуство у раду са полупокретним, 
непокретним пацијентима; радно искуство у струци мини-
мум 2 године.

Физички радник на кругу
УСЛОВИ: средња школа.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; радно 
искуство у струци у здравственим установама минимум 12 
месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; 
неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, поло-
женог стручног испита. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама на наведену 
адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава 
за оглас”, са навођењем радног места за које се конкури-
ше. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкас-
није осмог дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање као 
последњег дана рока за подношење пријава до 14 часова, 
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у 
Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене 
у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине
за потребе клиничке фармакологије, пробни 

рад 6 месеци

Доктор медицине
за потребе трансфузиологије, пробни рад 6 

месеци

УСЛОВИ: медицински факултет; завршених 6 месеци оба-
везног лекарског стажа; познавање рада на рачунару; 
познавање најмање једног светског језика; лиценца. При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном искуству кан-
дидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопију лиценце; фотокопије уго-
вора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обавље-
ном раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном на раду 
и оценама рада кандидата - уколико их кандидат посе-
дује. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. 

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска шко-
ла - педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства на посло-
вима медицинске сестре - техничара након положеног 
стручног испита. Приликом пријаве на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве слати у затвореној коверти, на горенаве-
дену адресу, са назнаком радног места за које се конкури-
ше. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”  
ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији “Послови” 21.03.2018. 
године поништава се за радно место: стручни сарад-
ник за безбедност и здравље на раду. 

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655, факс: 011/324-88-44

Доктор специјалиста офталмологије
Опис послова: врши превентивне и куративне офтамо-
лошке прегледе свих популационих група, врши по потре-
би све офтамолошке прегледе радника, као и радника 
који раде или ће радити у условима штетним по здравље 
и даје мишљење о њиховој способности у оквиру кон-
султативних прегледа за потребе службе за здравствену 
заштиту радника, врши прегледе оболелих и даје миш-
љење за инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе 
оболелих ради лечења и кориговања вида, врши циља-
не офтамолошке прегледе на захтев других лекара и по 
извршеном прегледу даје мишљење, предлаже медика-
ментозну и другу терапију у извештају о здравственом 
стању пацијента, ради у комисијама са посебним про-
грамима у складу са позитивним законским прописима, 
одлукама органа управљања и директора Дома здравља, 
фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге 
послове из области своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одговоран 
за свој рад, обавља и друге послове из делокруга своје 
струке по налогу напосредног руководиоца и начелника 
службе кјима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, специјализација из офталмологије, VII/2 степен 
стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о 
положеном специјалистичком испиту, фотокопију лицен-
це или фотокопију решења о упису у комору и копију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић“, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат. Контакт особа: Сла-
вица Ђорђевић.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Стоматолошка сестра техничар или 
медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима 
посла до 3 месеца, послови стоматолошке 
сестре у амбуланти у Одељењу за дечију и 

превентивну стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове: завршена средња медицинска школа стома-
толошког или општег смера, IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору. Кандидати дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у комору; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Канди-
дати који су се јавили на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави наведени документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити на горена-
ведену адресу.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра/техничар за рад 
у кућном лечењу и нези

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

Медицинска сестра/техничар за рад 
у хитној медицинској помоћи

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра 
- техничар општег смера са положеним стручним испи-
том. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверен препис или 
фотокопију решења о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије; оверену фотоко-
пију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је 
кандидат активан возач; биографију са адресом и контакт 
телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас број 
3/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ 
СТОМАТОЛОГИЈЕ
“DENTALSCAN”

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 68ц
e-mail: markovicpantelics@gmail.com

Рендген техничар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2 степен струковни медицински радиолог или 
IV степен стоматолошка сестра; стоматолошка сестра са 
искуством (рад са затвореним системима - РТГ зрачење). 
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву 
до 06.04.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013741-234, факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене 
са боловања преко 30 дана и породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, без обзи-
ра на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе 
пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Напомена: изабра-
ни кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. 
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит за своје 
звање. Kандидати уз пријаву подносе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фото-

копија) и кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Курир
на одређено време ради од 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (туристички техничар), IV 
степен стручне спреме; радно искуство у трајању од нај-
мање 6 месеци на административним пословима. Kандида-
ти уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о 
завршеној средњој школи (оригинал или оверену фотоко-
пију), потврду послодавца о радном искуству (оригинал), 
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

      
     Индустрија и грађевинарство

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник
пробни рад 1 месец,

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, 6 месеци радног 
искуства на наведеним пословима.

Зидар
пробни рад 1 месец,

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Тесар
пробни рад 1 месец,

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

Армирач
пробни рад 1 месец,

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, КВ радник, 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

ОСТАЛО: место рада: Београд - Врачар. Обезбеђена исхра-
на, обезбеђен смештај, радно место са повећаним ризиком. 
Потребно лекарско уверење о здравственој способности. 
Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведене телефоне, особи за контакт 
(Весна Арсић) или да доставе радну биографију на имејл 
послодавца. 

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

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

Машински инжењер
за рад у Љигу, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства; радно 
искуство: небитно; рад у Ms Office пакету; рад у AutoCAD-у; 
знање енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола 
Б категорије.

Технолог металургије
за рад у Љигу, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер металургије, мастер инжењер металургије; радно 
искуство: небитно; рад у Ms Office пакету; рад у AutoCAD-у; 
знање енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола 
Б категорије.

Топилац
за рад у Љигу, на одређено време

УСЛОВИ: IV, V степен стручне спреме, топионичар; радно 
искуство: небитно.

Електрозаваривач
за рад у Љигу, на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозаваривач; 
радно искуство: небитно. Могу конкурисати и кандидати 
са II и III степеном стручне спреме, са завршеном обуком 
за електрозаваривача, без обзира на образовни профил. 
За извршиоце који не поседују наведена знања послода-
вац ће организовати бесплатну обуку.

Резач
за рад у Љигу, на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач - резач 
гасом; радно искуство: небитно. Могу конкурисати и кан-
дидати са II и III степеном стручне спреме, са завршеном 
обуком за резаче, без обзира на образовни профил. За 
извршиоце који не поседују наведена знања, послодавац 
ће организовати бесплатну обуку.

Помоћни радник
за рад у Љигу, на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, брусач; радно иску-
ство: небитно. За извршиоце који не поседују наведена 
знања послодавац ће организовати бесплатну обуку.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Трајање 
конкурса: 02.04.2018. Кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведени број телефона, на имејл адресу и лично 
(понети радну биографију).

„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 електроинста-
лација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме 

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

„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, мета-
логлодач, машинбравар; радно искуство: 5 година; основ-
но знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или 
послати радну биографију на горенаведени имејл, лице за 
контакт: Милена Тица.

Медицина / Индустрија и грађевинарство 
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”ТЕРМООПРЕМА” ДОО БЕОГРАД
11158 Београд, Дунавска 40

тел. 011/328-55-49, 328-56-08

Расписује конкурс, са местом рада у Београду и Панчеву, 
за следеће радна места:

Оператер на ЦНЦ борверку
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, минимум IV или V степен стручне спреме (машинске 
струке) и познавање рада на компјутеру; пожељно иску-
ство на истим или сличним пословима. 

Оператер на класичном борверку
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, минимум IV или V степен стручне спреме (машински 
- металски смер) и познавање рада на борверку и глодали-
ци; пожељно искуство на истим или сличним пословима. 

Металоглодач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум IV или V степен стручне спреме (машински - 
металски смер) и познавање одговарајућих алата; пожељ-
но искуство на истим или сличним пословима. 

Металостругар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум III или IV степен стручне спреме (машински - 
металски смер) и познавање одговарајућих алата; пожељ-
но искуство на истим или сличним пословима. 

Машинбравар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум III или IV степен стручне спреме (машински смер) 
и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на 
истим или сличним пословима.

Бравар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
минимум III или IV степен стручне спреме (машински смер) 
и познавање одговарајућих алата; пожељно искуство на 
истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Обезбеђена обука о трошку послодавца, уз оба-
везан пробни рад. Могућност напредовања и закључења 
уговора на неодређено време. Пријаве на конкурс са крат-
ким биографијама слати искључиво поштом на адресу: 
11158 Београд, Дунавска 40 или електронским путем на 
имејл адресу: office@termooprema.rs.

„БАНЕМПИ“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

e-mail: hr@bane.rs

Галванизер
на одређено време, за рад у Одељењу 

површинске заштите

Опис посла: праћење задате технологије; контрола заврш-
ног производа; вршење основних лабараторијских анали-
за.

УСЛОВИ: IV, VI степен стручне спреме. Могућа преква-
лификација у наносиоца заштитних металних превлака 
- галванизер, као и обука за вршење основних хемијских 
анализа. Рад у младом и професионалном колективу, дина-
мично радно окружење, могућност личног усавршавања и 
развоја, сигурна и редовна зарада. Пријаве слати на наве-
дену мејл адресу (конкурс за галванизера). Послодавац ће 
контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.

CONBAL GROUP DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Трг републике 18

тел. 063/502-440
e-mail: conbalgroup@gmail.com

Одговорни извођач - пројектант
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен,дипломирани инжењер грађеви-
нарства; возачка дозвола Б категорије; обука за Auto Cad; 
сертификат МОС; енглески језик - средњи ниво; искуство у 
пројектовању - конструкције и извођењу радова 3 године. 
Теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон и имејл. Рок за пријаву до 21.04.2018.

         Саобраћај и везе

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Словенији

Послодавац: „МАГНЕТ“ ДОО, Дравоград, Република Сло-
венија

Возач камиона у међународном 
транспотру

место рада: ЕУ, на неодређено време,
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема; возачка доз-
вола Ц1Е; сертификат АДР (ADR); потребна је стручна ква-
лификација - КОД 95, курс чије трошкове сноси кандидат 
(лице може накнадно да полаже); основно знање немачког 
језика; потребно је да лица имају радно искуство у трајању 
од три године на пословима возача у међународном транс-
порту.

ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до 
Републике Словеније сноси послодавац; висина зараде је 
минимум 600 евра нето; запослени је социјално осигуран 
од првог дана; послодавац пружа подршку у проналажењу 
смештаја за запослене; трошкове приликом регулисања 
радне дозволе сноси послодавац; трошкове приликом 
регулисања радне визе сноси запослени; годишњи одмор 
је у трајању од 19 дана годишње; лекарски преглед орга-
низује послодавац у Словенији пре почетка рада, трошкове 
сноси послодавац.

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуро-
пас формату; фотокопија возачке дозволе Ц1Е; фотокопија 
сертификата АДР (ADR); фотокопија стручне квалифика-
ције - КОД 95 (уколико лице поседује); фотокопија дипломе 
завршене школе (ССС).

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са 
назнаком: За конкурс: возач камиона у међународном сао-
браћају - „МАГНЕТ“ ДОО, Република Словенија.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица 
у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За 
конкурс возач камиона у међународном саобраћају - „МАГ-
НЕТ“ДОО, Република Словенија.

За додатне информације о овом конкурсу, кандида-
ти могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив беспла-
тан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 064/8107-046

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-29

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Детаљне информације о условима рада кандидати ће доби-
ти на разговору са послодавцем. О месту и термину одр-
жавања разговора биће обавештени путем телефона или 
имејла кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна доку-
ментација неће бити разматрана.

Рок трајања конкурса: 30. април 2018. године.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана

Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012

e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: 
Владета Радосављевић или доставити радне биографије 
путем имејла.

„БОРОМИЛ“ ДОО
Стајићево, Воје Ковачког 17

Возач 
у међународном транспорту

2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема: возач друмског возила, III степен 
стручне спреме и КВ; напомена: управљење камионом са 
приколицом, пожељно искуство до 2 месеца у управљању 
возилом са Ц и Е категоријом возачке. Јављање кандидата 
на телефон: 063/504-956.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Посао се не чека, посао се тражи
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        Социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА
ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И

ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА
Нови Кнежевац, Светог Саве 1

тел. 0230/81-822, 83-332

Водитељ случаја, стручни радник на 
пословима социјалног рада

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који утврђује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, односно високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
психолошких, педагошких и андрагошких наука, струч-
ни назив дипломирани социјални радник и стручни назив 
дипл. специјални педагог, знање рада на рачунару; завр-
шена обука по одговарајућем акредитованом програму, а 
за специјализоване стручне послове и посебна знања и 
вештине; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: копију лич-
не карте, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому - доказ о стручној спреми, 
копију возачке дозволе Б категорије. Пријаве са назна-
ком „За оглас за радно место - не отварати” и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ВИТА МЕДИАЛИС
11000 Београд - Звездара

Јованке Радаковић 23
тел. 065/4566-306

Медицинска сестра/техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег сме-
ра, без обзира на радно искуство.

Неговатељ/ица
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стру-
чне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати се на конкурс могу пријавити путем 
телефона 065/4566-306, Миња Мандрапа или достављањем 
радне биографије поштом или на имејл: domvitamedialis@
gmail.com. Рок трајања конкурса 15 дана.

ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ
„РУЖА ПРИЈАТЕЉСТВА“ - МЕЉАК

Београд, Маршала Тита 144
тел. 065/4712-343

Физиотерапеут

Медицинска сестра општег смера
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, положен стручни испит; радно искуство од 6 
месеци. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријављивање на наведени телефон или елек-
тронски: ruzaprijateljstva@gmail.com.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Видовданска 32а

Директор
именовање за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован државља-
нин Републике Србије који је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен  у 
области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, 
са радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе 
програм рада за мандатни период на који се врши име-
новање, оверену фотокопију дипломе о стручној спре-
ми, потврду о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, а 
пријаве на конкурс могу бити послате поштом или преда-
те неспоредно у Центру за социјални рад Ужице, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова, на горенаведену адресу. 
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне 
документације неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БОГАТИЋ

Јанка Веселиновића 4
15350 Богатић

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које испуњава опште и посебне услове. Општи усло-
ви: да је држављанин Републике Србије; да има општу 
здраствену способност и да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, или за кажњиво дело, које га чини неподобним 
за обављање директора. Посебни услови: високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студија-

ма од најмање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив дипломира-
ни социјални радник; најмање пет година радног иску-
ства у струци и подношење програма рада за мандатни 
период на који се врши избор. Пријаве на конкурс, са 
потребном документацијом, доставити на горенаведену 
адресу у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаго-
времено поднете пријаве и пријаве са непотпуном доку-
ментацијом се неће разматрати.

         Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Портир
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња или нижа стручна спрема, положен испит 
из противпожарне заштите, рад у сменама.

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима канди-
дати треба да приложе: фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
- оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Избор кандидата извршиће се у року 
од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса достави-
ти на адресу: Саобраћајни факултет, Служба за опште 
послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе 
Степе 305.

Социјална заштита / Наука и образовање 

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну 
област Топологија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени 
чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. 
Уз молбу је потребно поднети биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе 
са потребним документима могу се доставити Факултету на 
наведену адресу или лично предати у Секретаријат Факул-
тета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 
дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Београд, Здравка Чекара 16

тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник електротехничке групе 
предмета

на неодређено време - упражњено радно 
место

УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник”, број 
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016 
и 2/2017); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде-уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испити-
ма из психологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) за једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца; оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ одговарајуће високошколеске установе о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику ( оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор, a избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично 
или слати на наведену адресу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БАРАЈЕВО
Барајево, Светосавска 4а

тел. 011/8300-426, 011/8300-206

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник екологије и заштите 
животне средине

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу 
са чланом 139 у погледу образовања; морају да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и 
члана 144 став 1 и 2 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ број 8/15 и 11/16). Кандидат треба да има и одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 
144 и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплиниране, мултидисципли-
ниране, трансдисциплиниране 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: У складу са чланом 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
за оне који ово образовање поседују. Они који не поседују, 
Закон по члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ одгова-
рајуће високошколске устанве о познавању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија); оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад да децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Избор се врши у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на 
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

факс: 011/3235-539
www.rgf.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну 
област Инжењерска геологија, 

геомеханика и геотехничко 
инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр.88/2017) и одредбама чл. 
1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Доставити пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, доказ о учешћу на међу-
народном или домаћем научном скупу, доказ о објавље-
ном уџбенику или монографији, практикуму или збирци 
задатака за ужу научну област за коју се бира, изјаву о 
изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству).

Доцент за ужу научну област 
Хидрогеологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и одредбама 
чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23.11.2017. године) у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Доставити пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова објавље-
них у научним часописима или зборницима, са рецензија-
ма, диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о 
изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству).

Доцент за ужу научну област 
Математика и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и одредбама 
чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Доставити пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова објавље-
них у научним часописима или зборницима са рецензија-

Наука и образовање
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ма, диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о 
изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“СМАЈЛИ”

11080 Земун, Александра Дубчека 28е
e-mail: konktakt@smajli.rs

Кувар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно познавање 
HACCP стандарда, 12 месеци радног искуства на траже-
ним пословима, уредност, спретност и беспрекорна лич-
на хигијена. Кандидати своје пријаве могу слати поштом 
на горенаведену адресу или путем мејл адресе: kontakt@
smajli.rs, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Олигофренологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, докторат из уже научне области, да канди-
дат испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 88/2017), 
као и Статутом Факултета за избор у звање доцента. 

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
и потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факулте-
ту за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета 
у Београду, Високог Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ
“УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Безбедносне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политич-
ких наука, правни факултет, факултет безбедности, војна 
академија или факултет организационих наука, докторат 
из области за коју се бира, објављени стручни, односно 
научни радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад.

Наставник у звању ванредног 
професора (избор у више звање) за 

ужу научну област Правне науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
за коју се бира, објављени стручни, односно научни радови 
у одговарајућој области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника прописани 
су Законом о високом образовању и Статутом Факулте-
та за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене 
копије диплома, списак научних и стручних радова) дос-
тављају се на наведену адресу Факултета. Контакт теле-
фон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

Редовни професор за ужу научну 
област Инжењерство заштите 

животне средине
на Катедри за инжењерство заштите животне 

средине

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

Наставник страног језика
на Катедри за друштвене науке

УСЛОВИ: високо образовање првог степена - филолошки 
факултет, ужа научна област Англистика.

ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког 
факултета, Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и 
истраживача Технолошко-металуршког факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова: 
опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са 
радовима, подносе се у писаној форми на адресу: Техно-
лошко-металуршки факултет, Служба за опште послове - 
пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4 или на Архиви 
Факултета, електронска верзија: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука 
о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за 
подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

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

Наставник у свим звањима из 
уже научне области Економија и 

финансије
УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању и Статутом и Правилником о избо-
ру у звања Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске 
банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о претходно стече-
ним звањима, уверење о неосуђиваности и списак објавље-
них радова. Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику на наведену адресу, 
кабинет 209/II или на e-mail: office@bba.edu.rs, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Наставник математике
са 88% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије ) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно, стручне области или области 
педагошких наука (завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; обавезно образовање кандидата је поред 
одговарајућег високог образовања и образовање из чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”бр. 88/17); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона ооснова-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр 88/17); 4. да има држављанство РС; 5. да зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из тачака 1) у 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потребна документација: попуњен и одштам-
пан образац за пријаву (који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део Ново на сајту), фотокопија личне 
карте, оверен препис дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, у складу са чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у соновној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија), доказ знања српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику), лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран на конкурсу пре закључења уговора о раду). 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Пријавни формулар са потреб-
ном документацијом доставити лично у секретаријат 
школе, сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова или 
послати препоручено, са назнаком “За конкурс (настав-
ник математике)“ на горенаведену адресу.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Мелентијева 62

тел. 011/2433-025

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017): 1) 
да имају одговарајуће образовање - у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4. 
и 5. подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, тре-
ба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не ста-
рије од шест месеци): диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на наведе-
ну адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763, 630-0471

Наставник математике
на одређено време (поновљен конкурс)

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање предвиђено Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и 
то: за наставника математике, професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани матема-
тичар - примењена математика, дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математи-
ке, дипломирани професор математике - мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - 
математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и информа-
тичар; дипломирани математичар - механичар. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - 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 двоп-
редметне наставе математике и физике односно матема-
тике и информатике. Кандидат треба и: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17) - да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених - оверену фотокопију, доказ о неосуђи-
ваности. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, кандидат подноси пре закључења уговора о рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc и потребну документацију заједно са пријавним фор-
муларом доставе на горенаведену адресу, са назнаком „За 
Конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе на телефон 011/6300-471.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Процесна техника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о 
високом образовању и чланом 120 Статута Машинског 
факултета.

Сарадник у звању асистента, за уже 
научне области Теорија механизама 
и машина и Инжењерско цртање са 

нацртном геометријом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о 
високом образовању и чланом 120 Статута Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: 
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских исправа о 
одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преу-
зети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-
obrazac5.doc). Биографију и списак радова доставити и у 
електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС“ бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога шко-
ле 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 које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета), на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис/оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 

образовања (оригинал не старији од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); 6) лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинали или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старијеод 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања; оверен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву 
на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања 
у служби са стручним усавршавањем, план и програм 
рада директора школе. Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује васпитно-образовни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на том 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 скла-
ду са условима прописаним законом. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс 
за избор директора и комплетном документацијом дос-
тавља лично или поштом на адресу ОШ ”Карађорђе”, 
11040 Београд, Јове Илића 2, са назнаком “Конкурс за 
избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити у секретаријату школе лич-
но или позивом на телефон 011/2467-290.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”

11561 Дудовица, Др Воје Даниловић 17
тел. 011/8187-011

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: потребно је да су испуњени услови прописани 
чланом 139 став 1 и члановима 140, 142 и 144 став 1 и 2 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Потребно 
је да кандидат има одговарајуће образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске струдије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно сручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену спососбност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем се оставарује образов-
но-васпитни рад. Лице из члана 140 овог закона мора 
имати образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 

Наука и образовање
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бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о неосуђиваности из МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија); радну биографију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности (лекарско уверење) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, у Филијали Београд Националне службе за 
запошљавање, биће извршена психолошка процена 
способности кандидата за рад са децом и ученицима. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. Приложена документација се не 
враћа. Информације о конкурсу могу се добити на теле-
фон школе 011/8187-011. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
11070 Нови Београд

Алексиначких рудара 22
тел. 011/2603-847

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017); 1) да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017) 
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога 
и психолога: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно гупе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке (2) 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) да има дозволу за рад, односно 
положен стручни испит за наставника или стручног сарад-
ника; 3) да има обуку и положен испит за директора шко-
ле (изабрани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском 
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за  кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању; 7) да има 
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. 
Докази о испуњености услова да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора. Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно -педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредњовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року полижи испит за директора шко-
ле); оригинал уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал уверење да није покре-
нута истрага, нити да се води поступак пред надлежним 
судом (не старије од 6 месеци); потврда о радном искуству 
најмање осам година у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; оригинал уверења да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом утврђено, дискримина-
торно понашање што онемогућава рад у образовању (не 
старије од 6 месеци); оригинал извода из матичне књиге 
рођених; уверење о знању српског језика, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о 
физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључивања угово-
ра. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе: Алексиначких 
рудара 22, Нови Београд, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Сва обавештења се могу добити у секре-
таријату школе на телефон 011/2603-847.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник рс” бр.88/2017): 1. да има одго-
варајуће високо образовање за наставника гимназије, за 
педагога и психолога стечено: 1) на студијама другог сте-
пена(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне,односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, рансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005.године. 
лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2. да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, 3. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 4. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 5. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 6. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ утврђен законом о основама система 
образовања и васпитања, 7. да има држављанство Репу-
блике Србије, 8. да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који 

нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе, у два примерка - оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; доказ о држављанству; доказ да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело; доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом 
о основама система образовања и васпитања, доказ да се 
против њих не води кривични поступак, потврду о рад-
ном стажу, доказ о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо обраовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о раду кандидата (извештај просветног саветника), био-
графски подаци са прегледом кретања у служби. Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Сви наведени докази саставни 
су део пријаве за конкурс, морају бити оверени и не могу 
бити старији од шест месеци. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно да потребном документацијом, дос-
тавља се на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора”. 

БОР

ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин

Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има држављанство Републике Србије, 2. да има високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 3. да поседује 
лиценцу за наставника, педагога или психолога, 4. да има 
обуку и положен испит за директора, 5. да поседује стручне 
и организационе способности, 6. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, 7. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 8. 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 9. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фото-
копију дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима и предлогом про-
грама рада директора школе, да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, доказ из става 
1 тачка 8 конкурса, доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
уколико кандидат поседује, уколико се на конкурс пријави 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
школе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Услови 
о испуњености услова из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, став 1 тачка 1), 3) - 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Менаџмент трендови и 
бизнис

на неодређено или на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: доктор техничких наука или докторат наука из 
уже научне области за коју се наставник бира.

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Рачунарска техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука - електротехника и рачунарство или 
докторат наука из уже научне области за коју се наставник 
бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета тех-
ничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одго-
варајућој стручној спреми, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и чл. 124е 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - Избори у звања 
- Документи за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника), утврђена је обавеза кандидата да релевантна 
документа која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописа-
них чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин 
утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на горенаведену адресу. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универ-
зитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

32300 Горњи Милановац, Бошка Бухе 17
тел. 032/720-510

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: На основу чл. 139, 140 и 155 став 2 тачка 1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/2017), кандидат треба да има: 
образовање 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 предмета 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима врши надлежна служба за запошљавање); 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење прибавља установа), 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом; попуњени пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању; оргинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оргинал или овере-
на фотокопија уверења о неосуђиваности. Доказ о психич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Раз-
говор са кандидатима обавиће конкурсна комисија у прос-
торијама школе, о чему ће бити благовремено обавештени, 
путем телефона које су навели у пријави. Неблаговремене, 
недопуштене или непотпуне пријаве и пријаве уз који нису 
приложени сви тражени докази, у оргиналу или овереној 
фотокопији, биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има високо образовање; лиценцу 
или уверење о положеном стручном испиту за наставни-
ка, педагога или психолога; најмање осам година радног 
стажа у области образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има држављанство 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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 
зна српски језик.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву канди-
дати треба да приложе: биографске податке, односно 
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима; уверење о неосуђи-
ваности; уверење о држављанству; да знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, стручном испиту (дозвола за рад); извод из матич-
не књиге рођених; потврду да кандидат има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступка по окончању конкурса. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“ и 
лично у просторији секретара школе, од 9 до 14 часо-
ва. За потребне информације обратити се на телефон 
032/322-397.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), 
односно да је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; испуња-
ва услове за наставника средње стручне школе за подручје 
рада: Економија, право и администрација и Трговина, угос-
титељство и туризам, за педагога и психолога школе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; да је прошао обу-
ку и има положен испит за директора установе, односно 
лиценцу за директора; најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат подноси и друге доказе: радну био-
графију са кратким прегледом кретања у служби, фото-
копију, односно очитану личну карту, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверену фотокопију 
додатка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак 
по посебним прописима, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испита за лицен-
цу, доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (уколико кандидат поседује такав документ, а 
ако не дужан је да положи испит за директора у року 
од две године од дана  ступања на дужност), потврду да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; оригинал лекарског уверења да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, не старије од 1 месец, доказ о знању српс-
ког језика на ком се изводи образовноваспитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику), уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање (извод из казнене евиденције), доказ 
да није осуђиван за привредни преступ (овај доказ дос-
тављају само кандидати који су раније вршили дужност 
директора установе (издат по објављивању конкурса), 
уверење да против кандидата није покренут кривични 
поступак или истрага за наведена кривична дела (издат 
по објављивању конкурса), извештај стручно педагошког 
надзора у раду кандидата -извештај просветног саветни-
ка (уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор), извештај стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај 
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доказ достављају само кандидати који су раније вршили 
дужност директора установе), могуће доказе о организа-
торским и другим квалитетима неопходним за обављање 
послова директора, визију и план будућег развоја школе 
за период од 4 године. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидатима који конкуришу не враћа се документација. 
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у 
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. Пријава са доказима о испуњавању 
услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“ или лично у 
просторији секретара школе, од 9 до 13 часова, сваког 
радног дана. За потребне информације обратити сесе-
кретару школе путем телефона: 032/344-793.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање које је прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): професор биологије; дипломирани 
биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 
професор билогије и хемије; дипломирани биолог - смер 
заштите животне средине; дипломирани биолог - еко-
лог; дипломирани професор биологије и хемије; профе-
сор биологије-географије професор биологије - хемије; 
професор биологије - физике; професор биологије-ин-
форматике; професор биологије - математике; дипло-
мирани професор биологије - мастер; дипломирани био-
лог - мастер; дипломирани професор биологије-хемије, 
мастер; дипломирани професор биологије-географије, 
мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
дипломирани биолог заштите животне средине; мастер 
биолог; мастер професор биологије; мастер мастер про-
фесор биологије и географије; мастер професор био-
логије и хемије; лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије биологије; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других доба- ра заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом 
високом образовању, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 

дана објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни форму-
лар са документацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За Конкурсну комисију” на адресу: 
ОШ “ Бранко Радичевић”, 35254 Поповац. Лице за кон-
такт: Ана Ђорђевић, секретар, 035/541-040.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

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

породиљског одсуства

УСЛОВИ: поседовање 1) одговарајућег образовања, и 
то: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
мирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - 
оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академ-
ски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; 
академски музичар чембалиста; мастер музички умет-
ник - професионални статус - клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о стеченом образовању; уверење 
или потврду да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких или методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова или уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу или уверење високошколске 
установе да кандидат има положен испит из психологије 
и из педагогије; доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривич-
на дела. Пријаве слати на горенаведену адресу. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
КАЊИЖА

24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/874-371

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 29 и став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) за наставника те 
врсте основне школе, педагога или психолога, стечено 
на: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне,односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има дозволу 
за рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника, 
педагога или психолога; да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 остварује образовно-васпит-
ни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредно-
вања, ако је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора школе. Изузетно, ако се на конкурс не појави ниједан 
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 наставника те врсте основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (дозволи за рад); уверење о обуци и 
о положеном испиту за директора установе; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (не старије од 6 месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење прив-
редног суда да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног 
суда да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 30 дана); доказ МУП-а о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 30 дана); оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника) 
уколико исти има, а уколико нема потписану изјаву да 
није имао стручно-педагошки надзор у раду, уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оверену фотокопију; доказ да 
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зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Документација без доказа о поло-
женом испиту за директора сматраће се потпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да положи наведени 
испит у законском року, у складу са условима прописа-
ним чланом 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о међусобним прави-
ма и обавезама. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Основна музичка школа, Кањижа, 
24420 Кањижа, Николе Тесле 2, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лич-
но или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање, као ни фотокопије 
документа која нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле од 9.00 до 14.00 часова, на телефон 024/874-371.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

И ВАСПИТАЊЕ „БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515
e-mail: office@msbartok.edu.rs

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) 
за наставника музичке школе и подручја рада: Култура и 
јавно информисање, за педагога или психолога (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука али да има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та) или да има високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. дозволу за рад (лиценца за наставника или стручног 
сарадника); 3. обуку и положен испит за директора школе; 
4. најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7. држављанство Републике Србије; 
8. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника; уверење о држављанству - оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од шест месеци; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); потврду о обуци и положеном испиту 
за директора установе (уколико га не поседује дужан је да 
га положи у року до 2 године од дана ступања на дужност); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вично дело или привредни преступ (потврда привредног 
суда); доказ - потврду о најмање 8 година рада у устано-

ви на пословима образовања васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика 
уколико високо образовање није стечено на српском језику 
(потврда одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика) - оригинал или ове-
рену фотокопију, односно доказ о знању мађарског језика 
уколико високо образовање није стечено на мађарском 
језику - (потврда одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из мађарског језика) - ориги-
нал или оверену фотокопију; оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико га поседује, 
односно потписану изјаву да није имао стручно-педагош-
ки надзор у раду; уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе, резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 
преглед кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно).

ОСТАЛО: Потребна документа могу се поднети у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс 
могу се поднети лично или препорученом поштом на 
адресу школе: 24430 Ада, Трг ослобођења 3/а, са назна-
ком „Конкурс за избор директора - не отварати”. Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће бити узете у разматрање. Решење о избору и 
именовању доноси министар просвете у року од 30 дана 
од дана пријема документације, о чему ће школа након 
добијања решења, без одлагања, обавестити сва лица 
која су се пријавила на конкурс. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе путем 
телефона 024/852-515.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм
за енглески језик и књижевност:

Лектор за научну област филолошке 
науке, ужу научну област Шпански 

језик
на одређено време од 3 године

Лектор за научну област филолошке 
науке, ужу научну област 

Италијански језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати за лектора треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 82 и 83 Закона о високом обра-
зовању Републике Србије („Сл. гласник РС“ , број 88/2017) и 
чл. 112 и 113 Статутa Филозофског факултета. Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија, списак научних радова, 
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није прав-
носнажном пресудом осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примањa мита у обављању 
послова у високошколској установи, уверење о држављан-
ству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски 
факултет, 38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића 
бб, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се 
могу добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб 

Ванредни професор за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

УСЛОВИ: За наставника: А) У звање ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава следеће обавезне 
услове: 1. испуњени услови за избор у звање доцента; 2. 
приступно предавање из области за коју се бира, пози-
тивно оцењено од стране Комисије за писање извештаја 
пријављених кандидата за избор у звање ванредног профе-

сора, уколико нема педагошко искуство на универзитету; 3. 
позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног претходног изборног периода (уколико 
га је било); 4. објављена два рада из научне области за 
коју се бира, у периоду од избора у звање доцента, у часо-
писима категорије М21, М22 или М23; 5. најмање један рад 
објављен у часопису који издаје Медицински факултет Уни-
верзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косов-
ској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор 
рада; 6. оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту; 7 од стране наставно-научног већа 
факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или 
збирка задатака (све са ИСБН бројем) за ужу научну област 
за коју се бира. Изборни услови: кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента пред-
виђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени 
и образложени у реферату Комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. 
За избор у звање наставника - ванредног професора неоп-
ходна здравствена специјализација. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова 
из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински 
факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри 
Динана бб или предајом Архиви Факултета.

КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну области Српска књижевност

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали општи, обавез-
ни и посебни услови предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, 
бр. II-01/360 од 28.04.2017. године - www.kg.ac.rs), Ста-
тутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. годи-
не - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допу-
нама Статута ФИЛУМ-а (бр. II-01-922/16 од 14.11.2017. 
године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу - www.кг.ац.рс (пречишћен текст бр. 
II-01-52 од 09.01.2017. године) и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потвр-
да надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и 
чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу, потвр-
да Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 
педагошком раду (за кандидате који су у радном одно-
су на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у 
звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса, 
сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, као и документација 
кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се 
узимати у разматрање. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 

Наука и образовање
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у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагује-
вац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник (поновни избор) у 
звању асистента, за ужу научну 
област Машинске конструкције 
и механизација, за предмете: 

Машински елементи и Техничко 
цртање са компјутерском графиком

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
области машинског инжењерства који је завршио основне 
академске студије са просечном оценом најмање 8, мастер 
академске студије са просечном оценом најмање 8 или је 
завршио основне студије по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године са просеч-
ном оценом најмање 8, и просечном оценом најмање 8,5 
из предмета уже научне области за коју се кандидат бира. 
Асистент мора да поседује активно знање енглеског јези-
ка. Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов 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 Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима 
за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: оверену фотокопију личне карте или очита-
ну личну карту, потврду да је кандидат студент докторских 
студија из области машинског инжењерства, оргинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним 
претходним нивоима студија, уверење о положеним испи-
тима на претходним нивоима студија, уверење о положе-
ним испитима на докторским студијама, за кандидате који 
су у радном односу на Факултету инжењерских наука оба-
везно је доставити оцену педагошког рада; биографију, 
списак стручних и научних радова, као и саме радове, уве-
рење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело и друге доказе којима се доказује испуњење 
општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са при-
лозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на 
конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзи-
тета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Математика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
области математичких наука који је завршио основне ака-
демске студије са просечном оценом најмање 8, мастер 
академске студије са просечном оценом најмање 8 или је 
завршио основне студије по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године са просеч-
ном оценом најмање 8, и просечном оценом најмање 8,5 
из предмета уже научне области за коју се кандидат бира. 
Асистент мора да поседује активно знање енглеског јези-
ка. Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава општи 
предуслов 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 Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима 
за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 

области математичких наука, оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеним претходним нивоима студија, 
уверење о положеним испитима на претходним нивоима 
студија, уверење о положеним испитима на докторским 
студијама, биографију, списак стручних и научних радова, 
као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се 
доказује испуњење општих и посебних услова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Прија-
ве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет 
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са 
назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник (поновни избор) у 
звању асистента за ужу научну 

област Машинске конструкције и 
механизација

на одређено време од 3 године за 
групу предмета: Основи конструисања, 

Конструисање помоћу рачунара и сродне 
предмете

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из 
области машинског инжењерства који је завршио основне 
академске студије са просечном оценом најмање 8, мастер 
академске студије са просечном оценом најмање 8 или је 
завршио основне студије по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године са просеч-
ном оценом најмање 8 и просечном оценом најмање 8,5 
из предмета уже научне области за коју се кандидат бира. 
Асистент мора да поседује активно знање енглеског јези-
ка. Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов 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 Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима 
за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
оверену фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту, потврду да је кандидат студент докторских студија из 
области машинског инжењерства, оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима 
студија, уверење о положеним испитима на претходним 
нивоима студија, уверење о положеним испитима на док-
торским студијама, за кандидате који су у радном односу на 
Факултету инжењерских наука обавезно је доставити оце-
ну педагошког рада; биографију, списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе 
којима се доказује испуњење општих и посебних услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић 6 са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВА ПОПОВИЋ”

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/6170-602

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
прописане чланом 122 став 5, члана139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), и то: да има одго-
варајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017), то: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: 
да поседује лиценцу, односно положен стручни испит за 
наставника школе, психолога или педагога; да има обу-
ку и положен испит за директора установе (с обзиром 
да Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја није организовало полагање испита за директора  
школе, пријаве без овог документа  неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора); да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има држављанство Републике Србије; 
да није правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (чл. 7 Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образовања 
и васпитања „Сл. гласник РС” бр. 108/2015); да у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела 
из става 139 став 1 тачка 3) Закона (чл. 7 Правилника 
о ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања „Сл. гласник РС” бр. 108/2015). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу 
документацију, као доказ о испуњености услова за избор 
директора: попуњен и одштампан пријавну формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
коју кандидат доставља уз осталу документацију; ори-
гинал или оверену копију дипломе о стеченој стручном 
образовању; оригинал или оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника, васпитача или стручног сарадника; ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном испиту за 
за директора или обављеној обуци за полагање испита 
за лиценцу (с обзиром да Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја није организовало полагање 
испита за директора  школе, пријаве без овог докумен-
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та  неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора); потврду да има најмање осам година рада 
у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење којим се 
доказује да кандидат  има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
издато од МУП-а Србије који се доказује да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месец); уверење издато од стар-
не надлежног основног суда, којим кандидат доказује 
да против њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или доно-
шењем решење о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлогаза наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); уверење/потврда из 
надлежног привредног суда да кандидат није правнос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (нови образац у оргиналу или оверена копија); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се оставрује образовно-васпитни рад (уколико је дипло-
ма односно уверење о стеченом  високом образовању на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити оригина или 
оверену копију уверења о положеном испиту из српског 
језика, по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); ако се на конкурс пријави лице које је предходно 
обављало дужност директора установе образовања и 
васпитања, а за чијег мандата је вршен стручно-педа-
гошки надзор установе и спољашње вредновање, канди-
дат је дужан да достави и резултате стручно-педагошки 
надзора и спољашњег вредновања (оверена фотоко-
пија); професионалну и радну биографију са кретањем 
у служби и стручном усавршавању; предлог плана рада 
директора за време мандата. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност. 
Рок за подношење пријава за конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за директора” или предати непо-
средно секретару школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на 034/6170-602. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Административни радник - благајник 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017) мора 
испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017) и то да: има одговарајуће образовање; 
(образовање је прописано Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Гимназији у Краљеву); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи лично или поштом на горенаведену адресу. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању - IV степен стру-
чне спреме: гимназије, управне, правно-биротехничке, 
економско-трговинске школе - оригинал или оверена 
фотокопија (достављају сви кандидати); извод из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе (не ста-
рији од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија 
(достављају сви кандидати); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотоко-
пија(достављају сви кандидати); доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) - у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из познавања 
српског језика - оригинал или оверена фотокопија; доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пожељно је да кандидат уз 
пријаву приложи и кратак CV. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији НСЗ „Послови”. Неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор у 
складу са Законом и Статутом Гимназије Краљево. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе путем телефона: 036/319-760.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

37000 Крушевац, Војислава Илића 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017) за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 тачка 1 и 2, овог Закона и то: да посе-
дује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) за наставни-
ка основне школе, 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (положен стручни испит 
- лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузуимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом,утврђено дискрими-
наторско понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да је савладало 
обуку и да има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу- дозволи за рад настав-
ника или стручног сарадника, односно стручном испиту; 
уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са 
утврђеним психичким, физичким и здравственим способ-
ностима за рад са децом и ученицима, не старије од шест 
месеци; уверење (извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уве-
рење привредног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); 
уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинали 
или оверене фотокопије, не старије од 30 дана); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за кан-
дидате који су одговарајуће образовање стекли на дру-
гом језику); потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања (оригинал); оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (оверена фотокопија извештаја 
о спољашњем вредновању школе); радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; оквирни план 
рада за време трајања мандата (није обавезно). Доку-
ментација без доказа о положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, 
да у законском року, када министар пропише услове, 
програм обуке и начин полагања испита за директора, 
положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Зако-
на за наставника те врсте школе, односно лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 

Наука и образовање
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, као ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Кандидати ће писаним 
путем бити обавештени о именовању директора у складу 
са Законом. Пријаве на конкурс и достављена докумен-
тација се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближа оба-
вештења се могу добити у секретаријату школе на тел. 
037/447-300,447-301. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у затворе-
ној коверти препорученом поштом, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора“, на адресу школе или донети 
лично, радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ“
37240 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/713-665

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 123 став 14 и став 
15, чл. 140 став 1 и 2 и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и вапитања („Сл. гл. РС“ бр. 
88/2017): 1) да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основана систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) 
за наставника гимназије природно-математичког и 
друштвено-језичког смера, за педагога и психолога; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 
139 став 12 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 4) да има држављанство РС, 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 6) да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 7) да је савладало обуку и да има положен 
испит за рад директора установе, 8) да има дозволу за 
рад (положен стручни испит- лиценцу), за наставника, 
педагога или психолога. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању, оверен препис или оверену форокопију докуме-
ната о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рену фотокопију не старије од 6 месеци), потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања (ориги-
нал), радну биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење привредног 
суда 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 под-
ношења оптужног предлога за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давања мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечносто и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 30 дана), уверење вишег 
суда да против њега није покренут/у току кривични 
поступак, да се не води истрага, истражне радње или 
кривични поступак по оптужници или оптужном предло-
гу за кривична дела из надлежности овог суда, уверење 
из казнене евиденције да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања васпитања, 
оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), у колико се на конкурс пријави лице које је 
предходно обављало дужност директора установе дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан да у законском року, када минис-
тар пропише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Непотпуне и небалаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената које 

нису оверене од стране надлежног органа. Кандидати 
ће писаним путем бити обавештени о избору директо-
ра, у складу са законом. Документација се не враћа кан-
дидатима, већ се задржава у архиви школе. Доказима о 
испуњавању услова конкурса који немају трајни карак-
тер не могу бити старији од 6 месеци. Пријаве слати у 
затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком 
“Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе ,или 
донети лично радним данима од 08.00 до 15.00 часова

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Општина Брус

Професор географије
са 35% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то: 1) да 
има одговарајуће образовање прописано Законом и Пра-
вилником којим се прописује степен и врста образовања 
наставника и стручног сарадника у основној школи, 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-васпитни рад. Докази о испуње-
ности изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су састав-
ни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2 прибавља 
се пре закључења уговора. Наставник, у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
јесте лице које је стекло високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјал. академске студије и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандидциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области ил области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образобање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 19 подтачке (1) одељка 
“остало” мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана 
ода дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију (поред горе наведене документације и извод 
из матичне књиге рођених), у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и документација се не враћају кандидати-
ма. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16212 Свође, Власотинце

тел. 016/861-102

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17) кан-
дидат треба да има образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије; мастер струковне 
студије; специјалистичке академске студије) и то: студије 

другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; држављанство (не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван; доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереним фотокопијама. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на 
адресу коју су навели у својим пријавама. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве телефона које су навели у својим прија-
вама. Напомена: неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или овереним фотокопијама биће 
одбачени закључком Конкурсне комисије. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати 
на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић” Свође, 16212 Свође. 
Контакт телефон: 016/861-102.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Село Гложане

16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Наставник историје
са 70% радног времена, на одређено време 

до повратка са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова које је канди-
дат дужан да приложи уз пријаву: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; потписана пријава са биографијом кан-
дидата; оверена фотокопија/оригинал дипломе; оверена 
фотокопија/оригинал извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија/оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о стеченом образовању 
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; оверена фотоко-
пија/оригинал уверења о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
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и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Лице задужено за давање 
обавештења: Милена Станковић, тел. 016/3869-982. 
Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ „Свети Сава“, Село 
Гложане,16214 Стајковце. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци).

НИШ

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

тел. 018/562-919

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника, васпитача и стручног сарадника, и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице мора да има завршене 
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 прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик (доставља само канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику); да има дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за директора 
установе (документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани канди-
дат биће дужан, да у законском року, када министар про-
пише услове, програм обуке и начин полагања испита за 
директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122. Закона о систему образовања и васпитања); најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству РС; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о неос-
уђиваности; потврду о раду у области образовања и васпи-
тања; уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у свом раду-извештај просветног 
саветника; радну биографију; оквирни план рада за вре-
ме мандата. Рок за пријаву је 15 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са 
доказима о испуњености услова подноси се на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

18000 Ниш, Александра Медведева 18
тел. 018/588-051

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које: има одговарајуће образовање за наставника, педаго-
га, психолога електротехничке школе у подручју рада елек-
тротехника 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 које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 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; дозволу за рад наставника, стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има одгова-
рајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није правноснажном пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених мађународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; зна српски језик и  језик на којем  се оства-
рује образовно - васпитни рад; држављанин је Републике 
Србије. Изабрани директор који нема положен испит за 
директора - лиценца за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, у про-
тивном престаје му дужност директора. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном стручном испиту; доказ да није 
правноснажном пресудом осуђивано за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них мађународним правом без обзира на изречену кри-
вичну санкцију за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП, не старије 
од 6 месеци); доказ да против кандидата није подигну-
та оптужница, оптужница није ступила на правну снагу 
(уверење суда не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); оверен препис 
или оверена фотокопија лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима. Рок за пријаву: 15 дана. Прија-
ве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Кон-
курс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

18311 Сићево
тел. 018/4671-698

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да има стечено одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога и психолога: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице под овом подтачком такође 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за директора установе; 
да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника), а кандидат 
који је претходно обављао дужност директора установе 
дужан је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се школи поштом или лично у 
канцеларији секретара школе сваког радног дана у вре-
менском периоду од 07.30 до 13.30 часова. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 15 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти као 
препоручена пошиљка. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи све доказе о испуњености услова наведених 
у тексту конкурса за избор директора. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року прописаним чланом 123. 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс учесник конкурса подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал извода из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци); оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију доказа о познавању српског језика 
(доставља само кандидат уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику); оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) 
или уверења о положеном стручном испиту за наставни-
ка, васпитача или стручних сарадника (овера фотокопије 
не старија од 6 месеци); оригинал доказа Министарства 
унутрашњих послова о неосуђиваности 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 
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малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 30 дана); 
оригинал доказа надлежног привредног суда да канди-
дат није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не старији од 30 дана); 
оригинал доказа основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога (не старији од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, 
издата од стране послодавца (не старији од 30 дана); 
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидат  које је претходно обављао 
дужност директора установе), односно потврду устано-
ве да надзор није вршен; оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду 
(само кандидат који поседује извештај просветног савет-
ника); оверену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (уколико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се  сматра  потпуном); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; план рада директора за 
време мандата. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(оригинал не старији од датума објаве конкурса) изабра-
ни кандидат доставља школи пре закључења уговора 
о уређивању међусобних, права и обавеза. Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: дипломирани 
сликар; академски сликар - ликовни педагог; академски 
графичар - 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; профе-
сор ликовних уметности; мастер ликовни уметник (завр-
шене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); 
мастер примењени 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, однос-
но примењене уметности и дизајна); лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности и дизајна.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
системаобразовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17); држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 

оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); доказ 
о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: “За конкурсну комисију”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: профе-
сор разредне наставе; професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ 
- мастер; професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
темаобразовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурсну 
комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Термотехника, 

термоенергетика и процесна техника
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 
6.  Закона о високом образовању, чланом 165. став 6. 
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25. и 26. ближих крите-
ријума за избор у звања наставника („Гласник Универ-
зитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан факултета ће свим 
учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржа-
вања приступног предавања, када је оно ближим крите-
ријумима за избор у звања наставника предвиђено као 
обавезни услов за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, бр. 2/2018). Приликом пријављивања на 
конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају услове из 
овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе); биографију 
са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуњености услова 
за избор у звање наставника који се налази на веб-пор-
талу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. Докумен-
тацију 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 прија-
вама и неће бити разматране, о чему Факултет доноси 
посебан закључак.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика

тел. 018/610-400

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење разредне 
наставе  и звање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања  и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника. Кандидат треба 
да испуњава опште услове прописане законом за засни-
вање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 
139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 88/17), као и из 
члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (доказ - уверење надлежне устано-
ве). Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише  две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Диплома  о струч-
ној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односне групе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (доставља у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју 
бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије; уверење 
о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ 
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; уверење о неосуђиваности 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 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не 
могу да буду старија од 6 месеци. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

Наставник географије
са 60% радног времена на одређено време

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наста-
ве географије и звање у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника. 

Наука и образовање
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Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник 
РС”, бр. 88/17), као и из члана 142. став 1. истог закона: 
обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (доказ - уверење надлежне установе). Образовање 
из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више  две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Диплома  о струч-
ној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошког наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (формулар је 
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(доставља у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу), и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен 
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неос-
уђиваности 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 или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). 
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Непотпу-
на и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.

Наставник у звању редовног 
професора или ванредног 

професора за ужу научну област 
Општа и неорганска хемија

на Департману за хемију, на неодређено 
време или на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Експериментална 
и примењена физика, за групу 

предмета из радијационе физике 
и метрологије и обраде резултата 

мерења
на Департману за физику, на одређено време 

од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биогра-
фију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних 
радова са библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском облику, за сва-
ки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно 
место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на кон-
курс: 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве 
на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац 
који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403-165

Наставник немачког језика
за 33% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, односно 

до 04.12.2018. године

Наставник историје
за 50% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, односно 

до 12.11.2018. године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17), и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са члано-
вима 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
соновној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, и 3/17) за рад 
на радном месту наставника разредне наставе, наставни-
ка математике, наставника историје, односно у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања и наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) за рад на 
радном месту наставника немачког језика; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнуће, за кривична дела примање или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у скалду са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом доставља школи. Уз 
пријемни формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију); уверење о држављанству не старије 
од шест месеци (оригинал или оверену копију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је 
кандидат завршио образовање по прописима које важе до 
10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију дило-
ме са мастер студија); уверење из МУП-а- из казнене еви-
денције не старије од шест месеци. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима - не старије од шест месеци, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потребним докуметима слати на дресу: Основна школа 
„Меша Селимовић”, 36300 Нови Пазар, Стевана Немање 
бб, са назнаком “За конкурс - назив радног места за које се 
конкурише” или лично доставити управи школе. Пријаве 
кандидата који не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег 
високог образовања, прописаног занимања (стручног 
назива) или које су непотпуне (не садрже сва траже-
на документа прописана конкурсом) и неблаговремене, 
неће се примати, односно узимати у разматрање прили-
ком одлучивања о пријему у радни однос. Рок за доставу 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/321-048

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за крвично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Образовање наставника, васпитача и струч-
них сарадника из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина у складу са 142 ст.2 Закона о основама 
система и образовања и васпитања, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у ради однос 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз одштам-
пани примерак пријемног формулара који се налази на 
званичној интернет старници Министарства просвете, 
кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из МК рођених, доказ о познавању језика на коме 
се обавља образовно-васпитни рад, уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Информације се могу доби-
ти на горенаведеној адреси, где се шаљу и пријаве. Рок 
за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛУЊА И МАЗА“

21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 34
тел. 062/200-260

e-mail: vrticnovisad@gmail.com

Васпитач
на одређено време 12 месеци, по програму 

стручне праксе

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани васпитач; возачка доз-
вола Б категорије; основна информатичка обука; енглески 
језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени 
телефон и имејл. Рок за пријаву до 11.04.2018.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ “ПЕТАР КОЊОВИЋ”
21220 Бечеј, Улица главна 5

Наставник клавира
на српском језику, на одређено време до 

повратка запослене са посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017) за заснивање радног односа: да има 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног зани-
мања, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломи-
рани музичар - усмерење пијаниста; дипломирани музи-
чар - пијаниста; академски музичар - пијаниста; мастер 
музички уметник, професионални статус - клавириста; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и да за њега 
није, складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе само канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику) - 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са доку-
ментацијом; биографију; диплому или уверење о стече-
ној стручној спреми - оригинал или оверену фотокпију; 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о неосуђиваности - оригинал; потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који обазовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствне способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма, који врши надлежна служба за прослове запошља-
вања применом стандаризованих поступака, о чему ће 
кандидати бити обавештени. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
доставити лично у секретаријату школе или слати пре-
порученом пошиљком на горенаведену адресу школе.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година, са 30% 

радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
нике и рачунарства, услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких 
наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 године

4 извршиоца

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, 
дипломама стеченим у иностранству потребно је прило-
жити доказ о признавању стране високошколске исправе, 
фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о 
испуњености услова конкурса као и фотокопије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима са рецензијом, односно при-
знатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака за ужу област за коју се бира. Сваки канди-
дат који се јавља на конкурс за заснивање радног односа 
и избор у звање наставника треба да попуне електронски 
образац са подацима о кандидату који се налази на сајту 
Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти 
пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава у електронском формулару нео-
пходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
21460 Врбас, Улица палих бораца 34

Чистачица
на одређено време ради замене запосленог 

који је привремено спречен за рад дуже од 60 
дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од стране вршио-
ца дужности директора школе. Кандидат за радно место 
чистачице треба да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање (I степен стручне спреме, 
завршена основна школа); општа здравствена способност 
за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) члана 139 ЗОСОВ саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

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 обра-
зовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника стручне школе у 
подручју: економија, право и администрација; трговина, 
туризам и угоститељство, то јест образовање стечено: 1. 
на студијама другог степена - мастер академских студија, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком је случају неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 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 директора (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
стену способности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу (дозволу) за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, односно положеном стручном испи-
ту; потврду о радном искуству - од најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; лекарско уверење, као 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, кандидат изабран за директора 
је у обавези да приложи пре закључења уговора; доказ/
уверење о знању српског језика на којем се у школи изво-
ди образовно-васпитни 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат је дужан да достави: уверење МУП-а, уверење 
надлежног суда опште надлежности и уверење надлеж-
ног привредног суда; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте или извод из електронског читача; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора школе); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Сви наведени 
докази морају бити оригинали или оверене копије и не могу 
бити старије од 6 месеци. Формулар за пријаву на конкурс 
кандидат преузима на сајту Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, на тел. 021/6040-428. Пријаве на конкурс са прилозима 
- доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу 
доставити поштом, препорученом пошиљком на горена-
ведену адресу или лично у канцеларији секретара школе, 
од 07.00 до 13.00 сати, са назнаком “Конкурс за директора 
школе”. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање.

СРЕДЊА ШКОЛА “22. ОКТОБАР”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Директор
на 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: одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника 
средње школе (подручја рада: машинство и обрада метала, 
гимназија - општи тип, економија право и администрација 
и трговина, угоститељство и туризам), за педагога и психо-
лога: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. 
Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; обуку и поло-
жен испит за директора установе - лиценцу за директора 
(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); најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; пси-
хичку, 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, одизимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе против кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика 
(језик на којем се остварује образовно- васпитни рад). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља установи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графске податке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за рад наставника 
и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно струч-
ни испит); оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за директора установе (ако је кандидат поседује); 
доказ о најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (потврду о радном искуству); уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (уверења о неосуђиваности из основног суда 
и привредног суда и уверење о некажњавању из казне-
не евиденције МУП - а); оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика, односно језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно - педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се на горена-
ведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора школе” 
у затвореним ковертама или лично код секретара шко-
ле, од 9 до 13 часова. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЦВРЧАК“

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 14
тел. 065/3365-421

Струковни васпитач
по програму стручне праксе

УСЛОВИ: VI/2 степен, струковни васпитач; приправник. Рад 
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон 
од 10 до 16 часова. Рок за пријаву до 12.04.2018.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ 
26000 Панчево, Војвођанска бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени кон-
курс, треба да испуњава услове прописане чланом 140 
став 1 и 2, чланом 122 и 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 108/2015), тј. да има одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
има дозволу за рад наставника, педагога или психоло-
га (лиценца или стручни испит); да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат је 
дужан да положи испит за директора у законом прописа-
ном року); да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат за директора не 
може да оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична дела из 
става 4 члана 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидат подноси следеће доказе: CV (биографске 
податке), оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о 
раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања са подацима 
о пословима и задацима које је обављао - оригинал или 
оверена копија; уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (под-
носи се пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора); уверење о држављанству РС - 
оригинал или оверена копија (не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута истра-
га; уверење издато од надлежне полицијске управе о 
казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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1 тачка 3) Закона о основама система образовања и уве-
рење Привредног суда да кандидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(сва три уверења не старија од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (нови образац са холограмом) - 
оригинал или оверена копија; фотокопију важеће личне 
карте или очитану биометријску личну карту; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика 
(оригинал или оверена фотокопија); предлог програма 
рада директора школе за мандатни период и евентуалне 
прилоге којима доказује своје стручне, организацијске, 
педагошке и друге способности. Пријава која не садр-
жи доказ о обуци и положеном испиту за директора 
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директо-
ра, Комисија за избор директора цени доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (потреб-
но је приложити извештај просветног саветника). Уко-
лико се на конкурс пријави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе, дужан је да достави 
резултате стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, ако су извршени за време 
док је кандидат био директор установе. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или овереним копијама. Пријава на 
конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставља се 
лично или поштом на адресу школе, са назнаком „Кон-
курс за директора”, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити у Секретаријату школе и путем 
телефона број 013/331-380 и 318-859.

ОСНОВНА ШКОЛА “3. ОКТОБАР”
26361 Локве, Лењинова 95

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до повратка са функције

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да испуњава и посебне услове, и то: 
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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да поседује знање српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
румунски језик (лице које је стекло средње, више или 
високо образовање или је положио испит из тих језика 
по програму високошколске установе). Кандидат треба 
да испуњава услове утврђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Потребна документација: доказ о одго-
варајућем образовању, знању језика и држављанству, 
доказ да кандидат није осуђиван, док се доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности под-
носи пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију достављају заједно са одштам-
паним формуларом на адресу школе. Адреса на којој се 
налази формулар: http://www. mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биогра-
фију, копију личне карте и доказе о испуњености услова, 
у оригиналу или препису или оверене фотокопије. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс доставити у затвореним ковертама, 
са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Бли-
же информације се могу добити код секретара школе на 
тел. 013/646-155.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОВАН БАНДУР” 

26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3

Наставник гитаре
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен канди-
дат који: 1) има одговарајуће високо образовање сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, број 88/17); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1 и тачка 3 
до 5 саставни су део и подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву (попуњен пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства) са 
биографијом и копијом личне карте доставити доказе о 
испуњености услова. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Наблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Решење о 
избору кандидата, Конкурсна комисија ће донети у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатом, 
по претходно спроведеном законом прописаном поступ-
ку. Пријаве на конкурс треба слати на адресу: Музичка 
школа „Јован Бандур“, 26000 Панчево, Војводе Жовојина 
Мишића 3, са назнаком “За Конкурсну комисију”.

ПИРОТ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник за избор у звање вишег 
предавача за научно-наставну 

област Математика, за ужу 
научну област Методика почетних 

математичких појмова
на период од 5 година 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука: методика наставе 
математике, методичко-дедактичких наука, на студијама 
3. степена (докторске академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; способност за наставни рад, објављени научни 
односно стручни радови у научним часописима и зборни-
цима са рецензијом за избор наставника и др. утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 88/2017) 
и општим актима - Правилником о изменама и допунама 
Правилника о условима, начину и поступку избора у звању 
наставника и сарадника бр. 290-6/2015 и Правилником о 
систематизацији школе у складу са којима ће бити извр-
шен избор.

Асистент за област Физичког 
васпитања - ужа стручна област 
Методика физичког васпитања

на период од 3 године

УСЛОВИ: високо образовање, студент докторских академ-
ских студија који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам - Факултет 
физичке културе; остали услови за избор асистена утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
88/2017) и општим актима - Правилником о изменама и 
допунама Правилника о условима, начину и поступку избо-
ра у звања наставника и сарадника бр. 299-6/2015 и Пра-
вилником о систематизацији школе у складу са којима ће 
бити извршен избор.

Остали услови за радна места наставника: способност 
за наставни рад се уставновљава на основу резултата које 
је кандидат показао као наставник у раду, а уколико кан-
дидат није имао педагошких искустава, на основу квалите-
та посебног јавног предавања. Стицање наставног звања 
заснива се на оствареним мерљивим резултатима целокуп-
ног рада појединца у следећим областима: у наставном раду, 
научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и 
професионалном раду; ангажовање у развоју наставе дру-
гих делатности високошколске установе и доприноси широј 
заједници.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: биографију са свим битним подацима; установа 
или предузеће где је кандидат тренутно запослен и профе-
сионални статус; година уписа и завршетка високог образо-
вања, универзитета, факултет, назив студијског програма 
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени 
стручни, односно академски назив; година уписа и завр-
шетка специјалистичких, односно магистарских студија, 
универзитет, факултет, назив студијског програма, просеч-
на оцена током студија, научна област и стечени академски 
назив, наслов специјалистичког рада, односно магистарске 
тезе; година одбране и стечено научно звање; знање свет-
ских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлич-
но, врло добро, добро, задовољавајуће; кретање у про-
фесионалном раду (установа, факултет, универзитет или 
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања); 
списак радова и сами радови; остале податке: о наставном 
раду, научно-истраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и 
других делатности високошколске установе, мобилности и 
доприносу локалној и широј заједници; доказе надлежних 
органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном 
пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовање јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Медицинска сестра
у основној школи, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог са боловања

УСЛОВИ: да има стечено средње образовање у трајању 
од четири године (медицинска сестра - техничар, општи 
смер) и положен стручни испит у области медицинских 
наука; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који кандидати попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете и достављају га школи у штампаној форми, кан-
дидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ 
о неосуђиваности. Одговарајуће лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Решење о избо-
ру кандидата доноси Конкурсна комисија, коју именује 
директор школе, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а затим се оглашава на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, када 
постане коначно. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона број: 
010/312-622. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

ПОЖАРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„НИКОЛА ТЕСЛА” 
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време до престанка функције 
помоћника директора, најдуже до 31.08.2018. 

године, за 41,50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије и специјалистичке струковне студије), 
VII степен стручне спреме. Услови у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. 

Васпитач у дому ученика
на одређено време до повратка запосленог 
са функције помоћника директора за дом 
ученика, а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) да је лице завршило студије другог степена 
и стекло одговарајући академски назив мастер - васпи-
тач, са којим може да изводи васпитни рад у дому уче-
ника средњих школа; 2) да је завршило студије другог 
степена и које је стекло одговарајући стручни, односно 
академски назив; 3) да је завршило основне студије на 
факултету у трајању од најмање четири године, чији 
је стручни назив у погледу права која из њега произ-
лазе изједначен са академским називом мастер. Поред 
напред наведеног кандидат треба да има и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
сходно образовању које мора да има васпитач у средњој 

школи са домом ученика. Општи услов: у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти образовања васпитача и стручних 
сарадника и условима и критеријумима за избор струч-
ног сарадника - асистента у дому.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштампани пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом достављају установи. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе и следећу документацију: пријавни 
формулар (попуњава се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; 
извод из књиге рођених; доказ да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - доказује 
пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну 
документацију, а прибавља га код надлежне полицијске 
управе); доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Напред наведено 
образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат треба да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави

Наставник предметне наставе 
за предмет практичне наставе 

трговцима
на одређено време до преузимања, а 

најкасније до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: кандидат мора имати једно од следећих звања 
(занимања): дипломирани економиста, дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији, дипломи-
рани економиста - менаџер у трговини, мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
економије.

Наставник предметне наставе за 
предмет грађанско васпитање

са 35 % радног времена, на одређено време 
до преузимања, а најкасније до 31.08.2018. 

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника гимна-
зије или лице које испуњава услове за стручног сарадника 
гимназије.

ОСТАЛО: Кандидати поред попуњеног пријавног фор-
мулара који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја достављају још и: оверену фотокопију дипломе да 
имају одговарајуће образовање на основним студијима 
у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или оверену фотокопију дипломе на студијима 
другог степена - после 10. септембра 2005. године, то 
јест мастер академске студује, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука. Лице под б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (такође достављају оверену фотокопију доку-

мента као доказ). Лица која имају мастер, достављају 
оверену фотокопију доказа да су у истом звању завр-
шила основне студије. Кандидати треба и: 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 изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - потврда се узима у суду 
и у полицијској управи; 4) оригинал или оверену фото-
копију доказа да имају држављанство Републике Србије; 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 6) доказ да знају српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (потврда се узима 
у високошколској установи где је кандидат завршио сту-
дије). Напомена: докази из тачке 1, 3, 4, 5 и 6 достављају 
се заједно са попуњеним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. Достављене 
оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Кладница

36310 Сјеница

Професор енглеског језика
за 94,5% седмичне норме (за рад у матичној 

школи у Кладници за 84,5% и издвојеном 
одељењу Сугубине за 10% норме), на 

одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, а најдуже до 

07.01.2019. године

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу Урсуле, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсустава, а најдуже до 06.08.2018. године

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу Сугубине, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског 

одсуства, а најдуже до 21.09.2018. године

УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образаовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/17). Кандидати треба да доставе следећу докумен-
тацију: пријаву на конкурс; оверен препис дипломе са 
одговарајућом стручном спремом; уверење о држављан-
ству Републике Србије; уверење о неосуђиваности изда-
то од стране надлежне институције МУП-а; доказ да кан-
дидат зна српски и босански језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете. Пријаве са одштампаним 
пријавним фолмуларом се могу доставити лично или на 
наведену адресу.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 6504.04.2018. |  Број 771-772 |   

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/641-290

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник енглеског језика
са 22,22% радног времена (4 часа) у 

предметној настави и 10% радног времена (2 
часа) у разредној настави, за рад у подручној 
школи у Шалинцу, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе 
правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотоко-
пију) о испуњавању следећих услова: о одговарајућем 
образовању; држављанству Републике Србије; о неос-
уђиваности 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 њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. 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. Попунити пријавни форму-
лар који се може скинути са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставити са осталом документацијом. Рок за дос-
тављање молби је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем телефона: 026/641-290.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/751-071, 026/410-3338

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да је стекао одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, или студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 

образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова и сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142 Зако-
на. Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања, прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника у основној школи. Услови из става 2 тачка 1 ове 
одлуке доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 2 тачка 1 подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтач-
ке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидати за радно место настав-
ника разредне наставе треба да доставе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): 
попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва - издат од стране одговарајуће високошколске уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ 
о положеном испиту из педагогије и психологије у току 
студија и краћу биографију. Доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат није под истра-
гом саставни су део пријаве на конкурс, а психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат је дужан 
да назначи адресу електронске поште и контакт теле-
фон. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравстевној способности 
за рад са децом и ученицима достави пре закључења 
уговора о раду. Фотокопије докумената које нису овере-
не од надлежног органа неће се узимати у обзир. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована решењем 
донетим од стране директора школе. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

e-mail: jzmajevac@mts.rs

Оглас објављен техничком грешком 28.03.2018. годи-
не у публикацији „Послови“ (за директора школе), 
поништава се у целости, јер је исти већ објављен у 
претходном броју (21.03.2018.).

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Наставник српског језика и 
књижевности

за 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са неплаћеног одсуства, 

односно до 18.06.2018. године

Наставник немачког језика
за 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-

ма 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; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, за кри-
вична 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, да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом, држављанство Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1, 3, 
4 и 5 ЗОСОВ су саставни део пријаве на конкурс а доказ 
из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 5 
доказује се тако што кандидат који није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику је у оба-
вези да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и одштам-
пан заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 026/663-999 (секретар) или 026/663-990 
(директор).

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА“

25245 Богојево, Маршала Тита бб
тел. 025/5875-614

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, односно испуњава 
услове за наставника школе, односно педагога, дозволу 
за рад наставника, односно 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. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат поред одговарајућег образовања из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона треба да испуњава и следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) 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 казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад у овој установи, а то је 
мађарски језик. Познавање језика доказује се тако што 
је средње, више или високо образовање стечено на јези-
ку на којем се остварује образовно-васпитни рад или је 
положен испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Наведени услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова под бројем 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
бројем 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат уз пријаву подноси и друге доказе: диплому о 

Наука и образовање
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стеченом одговарајућем образовању, у складу са одред-
бом члана 140 Закона; уверење о положеном испиту 
за лиценцу наставника, односно стручног сарадника; 
потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом - лекарско уверење (може 
и из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити 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 МКР 
за кандидате који су променили презиме односно име 
после издавања дипломе; извештај о стручно-педагош-
ком надзору о раду кандидата; извештај стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Сви наведени документи морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање. О резул-
татима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 
8 дана од дана пријема решења о именовању директора 
школе од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25232 Липар, Маршала Тита 42
тел. 025/707-488

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 и чла-
на 141 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) и у 
складу са Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” бр. 108/2015), лице које конкурише 
за директора школе треба да испуњава следеће усло-
ве: да је стекло одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. 
изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студије 
у трајању од три године или вишим образовањем; доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе, најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има дозволу за рад за наставника или стручног сарад-
ника (положен стручни испит - лиценцу); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обу-

ку и положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност). Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” бр. 108/2015) прописано је да предност 
за избор директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе сле-
дећу документацију: 1) оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2) оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника; 
3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој школи, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - као доказ о знању српског језика (диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно васпитни рад); 
4) потврду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) уверење о неосуђиваности (извод из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе) у складу 
са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, не старије од 30 дана, 
уверења из суда опште надлежности да се против кан-
дидата не води кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога 
- за кривична дела одређена чл. 7 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр 108/2015) не ста-
рије од 30 дана, уверење о неосуђиваности привредног 
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - не старије од 30 дана; 6) 
оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци, а кан-
дидат који буде изабран ће накнадно пре закључивања 
уговора доставити ново лекарско уверење); 7) уверење 
о држављанству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; 8) извод из матичне књиге рођених (са уписаном 
напоменом уколико је накнадно дошло до промене пре-
зимена односно имена); 9) оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та(извештај просветног саветника) - (уколико поседује); 
10) резултате стручно - педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико сена конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дужност 
директора установе); 11) доказ о савладаној обуци и 
положеном испиту за директора установе - уколико га 
поседује (пријава ће се сматрати потпуном и уколико 
кандидат нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); 12) биографију 
(са кратким прегледом кретања у служби). Кандидат 
може поднети и остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору директора (докази 
о поседовању организационих способности и др.). Кан-
дидат горенаведену документацију од тачке 1 до тачке 8 
доставља у три примерка (један примерак чине фотоко-
пије наведене документације које је оверио јавни бележ-
ник и још се у два примерка достављају обичне фотоко-
пије оверених примерака). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити лично или на горенаведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за избор директора“. Сва потребна 
обавештења се могу добити код секретара школе путем 
телефона: 025/707-488.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ”

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник техничког и 
информатичког образовања

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) - студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Одговарајуће образовање мора бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, чл. 3. тачка 13 
Техничко и информатичко образовање (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 2/2017, 
3/2017).

Наставник информатике и 
рачунараства

са 40% норме, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије) - студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Одговарајуће образовање мора бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи, чл. 2 тачка 11 Информатика и рачу-
нарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017).

ОСТАЛО: одговарајућа психичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, кривично дело против послне слобо-
де и друга кривична дела утврђеба чланом 139 ЗОСОВ; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи: диплому 
о стеченој стручној спреми, односно оверену копију дипло-
ме; уверење о некажњавању; уверење о држављанству. 
Лекарско уверење о физичкој и психичкој способности за 
рад са децом и ученицима подноси само изабрани канди-
дат, пре потписивања уговора. Сходно члану 154 ЗОСОВ, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се шаљу на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања
за 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/1207), и то: да има 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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одговарајуће образовање за наставнике основне школе у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017.); 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности, доказ о познавању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са приложеном документацијом 
предати у секретаријату школе или послати поштом на 
горенаведену адресу.

СУБОТИЦА

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
24000 Суботица, Београдски пут 50

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 чланом 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и 
Правилником за избор директора установа образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): да 
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017): 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2. студије другог степена 
из научне, односно стручне области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне,односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; да има дозволу за 
рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника, 
педагога или психолога. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања (оригинал), 
радну биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и предлогом програма рада директора школе, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
уверење основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита и друга кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 30 дана), доказ МУП о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 30 дана), оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико исти има, а уколико нема  
потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор 
у раду, уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Документација без доказа о 
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, 

када министар пропише услове, програм обуке и начин 
полагања испита за директора, положи наведени испит 
у складу са чланом 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране, као ни фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о 
избору директора у складу са законом. Пријаве са овом 
документацијом се не враћају и задржавају се у архиви 
школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса који немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком “Пријава на конкурс 
за директора”, или донети лично на адресу школе, радним 
даном, од 08.00 до 13.00 часова.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672.

Наставник психологије
са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање. Сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
илиинтердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмете, 
односно групу предмета. Обавезно образовање лица из 
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најамње по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Образовање из ста-
ва 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из 
става 1 овог члана остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или као про-
грам образовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1 овог члана закона. Врста образо-
вања, односно потребно звање прописано је Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама: професор психологије, дипломирани 
психолог, дипломирани психолог- педагог, дипломирани 
психолог, смер школско- клинички, дипломирани психо-
лог- мастер, мастер психолог. Кандидат треба и: да има 
психофизичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
кандидати треба да доставе: кратку биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о 
знању језика на којем изводе образовно васпитни рад- 
кандидати који конкуришу на радна места за рад на срп-
ском језику достављају доказ о познавању српског језика 
(сведочанство или диплома о завршеној средњој, вишој 
или високој школи из које је видљиво да је кандидат сте-
као образовање на српском језику, или уверење о поло-
женом испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе), доказ да кандидат поседује 
знање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврда, уверење или диплома факултета/ одго-
варајуће високошколске установе, додатак дипломи из 
кога је видљиво да је кандидат положио одговарајуће 
испите или  уверење о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу) - све у оригиналу или овереној 
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључивања уговора о раду. Кадида-
ти који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крљење, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, установа ће прибавити по службе-
ној дужности, за изабраног кандидата. Кандидати треба 
да преузму формулар за пријаву на конкурс на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја - www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар и да попуњен и одштампан 
пријавни формулар заједно са осталом потребном доку-
ментацијом наведеном у овом конкурсу доставе школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
поднете по истеку овог рока су неблаговремене и као 
такве неће бити узимане у разматрање. Пријаве се могу 
предати лично у секретаријату установе радним данима 
од 09.00 до 12.00 часова или послати поштом на гопре-
наведену адресу. Телефон за информације: 024/525-672.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

 У СУБОТИЦИ 
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Агроекономија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских 
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испу-
не и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” број 88/17), Статута Универ-
зитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 08.03.2018. године, 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године, 14.04.2016. 
године и 12.09.2017. године и Правилника о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 
07.03.2013. године и 10.11.2016. године. Уз пријаву при-
ложити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, потврду о 
томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником Факултета. 

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер економиста - студент докторских сту-
дија одговарајуће области који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад, односно, под истим 
условима, магистар наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације. Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописане одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 
88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 
од 08.03.2018. године, Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са измена-
ма и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 
09.07.2015. године, 14.04.2016. године и 12.09.2017. годи-
не и Правилника о избору наставника и сарадника Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. 
године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године и 
10.11.2016. године. Уз пријаву приложити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је достави-
ти очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, 
потврду о статусу студента на студијама трећег степена, 
односно потврду да је лицу прихваћена тема докторске 
дисертације, списак радова и саме радове, потврду о 
томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, као и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилником Факултета. 

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Пословна 

информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: мастер економиста или мастер пословни 
информатичар - студент докторских студија одгова-
рајуће области који је сваки од претходних нивоа студија 
завршио просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад, односно, под истим услови-
ма, магистар информатичких наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуне и друге услове прописане 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” број 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду 
бр. 01-198/1 од 08.03.2018. године, Статута Економ-
ског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 
године, с изменама и допунама од 06.03.2013. године, 
04.06.2015. године, 09.07.2015. године, 14.04.2016. годи-
не и 12.09.2017. године и Правилника о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-141 од 15.01.2013. године, с изменама и допунама од 
07.03.2013. године и 10.11.2016. године. Уз пријаву при-
ложити: биографију са подацима о досадашњем раду, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), овере-
не фотокопије диплома, потврду о статусу студента на 
студијама трећег степена, односно потврду да је лицу 
прихваћена тема докторске дисертације, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није правоснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правил-
ником Факултета. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Факултет неће враћати примљену конкур-
сну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

У СУБОТИЦИ 
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Финансије и рачуноводство

на одређено време од 5 година, у случају 
избора у звање доцент или ванредни 

професор, односно на неодређено време, у 
случају избора у звање редовни професор

2 извршиоца

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од 5 година

Наставник у сва звања за ужу научну 
област Агроекономија

на одређено време од пет година, у случају 
избора у звање доцент или ванредни 

професор, односно на неодређено време, у 
случају избора у звање редовни професор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економ-
ских наука. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/17), 
Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
08.03.2018. године, Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с измена-
ма и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. годи-
не, 09.07.2015. године, 14.04.2016. године и 12.09.2017. 
године, Правилника о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од 
08.09.2016. године, 22.09.2016. године, 01.12.2016. годи-
не и 08.03.2018. године) и Правилника о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 
01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 
07.03.2013. године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - Подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у електронској фор-
ми на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту 
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), овере-
не фотокопије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Уни-
верзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедин-
ски пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Факултет неће враћати примље-
ну конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Асистент са докторатом - 
интердисциплинарна научна област 

Историја културе са методиком 
наставе мађарског језика и 

књижевности
за рад на мађарском наставном језику, на 

одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука 
и које показује смисао за наставни рад. Остали услови 
за избор сарадника Факултета предвиђени су одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017) и општима актима Универзитета у Новом 
Саду и Учитељског Факултета на мађарском наставном 

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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језику у Суботици. Лице које је правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи не може стећи звање наставника, 
односно сарадника. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми - оргинали или оверене копије, извод из матичне 
књиге рођених - оргинал или оверена копија, уверење 
о држављанству - оргинал или оверена копија, списак 
научних радова, радови, лекарско уверење, уверење о 
неосуђиваности подносе се Факултету на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у обзир.

Музичке и извођачке уметности - 
Музичка култура и уметност

сва звања, за рад на мађарском наставном 
језику, на законом одређени период или на 

неодређено време

УСЛОВИ: завршена aкадемија уметности (одсек музичке 
уметности) или факултет музичке уметности или доктор 
у уметничкој области и који испуњава услове утврђене 
законом а остали услови за избор наставника факултета 
предвиђени су одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и општима акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског факулте-
та на мађарском наставном језику у Суботици. У звање 
наставника може бити избарано лице које није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова на факултету. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми - 
оригинали или оверене копије, извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству - оригинал или оверена копија, списак 
признатих уметничких остварења, радова, лекарско 
уверење, уверења о неосуђиваности подносе се Факул-
тету на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

тел. 024/558-063

Наставник музичке културе
75% норме рада, рад у централној школи, на 

одређено време

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да 
испуњава услове прописане законом за пријем у радни 
однос и ако: има одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз молбу за конкурс дос-
тави оригинал или оверену копију дипломе о завршеном 
образовању, уверење из МУП-а, уверење о држављанству 
РС и доказ о знању српског и хрватског језика. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат треба да 
има дозволу за рад наставника, педагога или психолога, 
и то за рад у школи у подручју рада којем школа припада 
(култура, уметност и јавно информисање). Кандидат треба 
и: 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију са 
кретањем у служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања - уверење из МУП-а; доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак - 
потврда из суда; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење; оверену фотокопију 
лиценце за директора (уколико је кандидат поседу-
је); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора. Рок за 
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон 
015/342-174.

УЖИЦЕ

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Архитектура и 

урбанизам
на период од 5 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање 
магистар наука из области у коју се бира, завршен архи-
тектонски факултет, објављени стручни и научни радови из 
области за коју се бира, најмање 5 референци, способност 
за наставни рад и педагошко искуство у високом образо-
вању.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: био-
графију, оверену фотокопију дипломе о магистратури и 
завршеном факултету, списак научних и стручних радова, 
доказ о педагошком искуству. Услови за избор прописани 
су Законом о високом образовању, Статутом Школе, Пра-
вилником организацији послова о систематизацији радних 
места и Правилником о избору у звање наставника и сарад-
ника. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених 
радова доставити на CD-у уређено у MS Word-у и у штам-
паној форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу школе, Трг 
Светог Саве 34, Ужице.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Професор српског језика и 
књижевности

за 13 часова недељно (33% радног времена), 
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, треба да 
испуњавају и следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; нео-
суђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и противчовечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са Законом; извршена психолош-
ка процена способности за рад са децом и ученицима, 
у складу са законом; знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни профил.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије или 
извод из матичне књиге рођених (оверене фотокопија). 
Докази о провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима и лекарско уверење се прибављају 
пре закључења уговора о раду. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 8 дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве послати на горенаведену адресу, са 
назнаком “Пријава на конкурс”.

ВАЉЕВО

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 014/274-200

Наставник енглеског језика
са 44% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања према Правилнику о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Уз пријаву, кандидат доставља доказе о стеченој струч-
ној спреми и уверење о држављанству. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву сви тражени докази морају 
бити достављени као оригинали или оверене фотоко-
пије оригинала. Пројаве слати на горенаведену адресу, 
са назанком “За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
се пријавити кандидат који испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има високо, 
одговарајуће образовање за рад за наставника, педа-
гога или психолога; да има физичку, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има положен стручни испит (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога и обуку и положен 
испит за директора школе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу; 
извод из књиге рођених и уверење о држављанству РС; 
доказ да није осуђиван сходно члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
доказ о знању језика на којем се изводи образовано-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; радну биографију; 
оквирни план рада школе за време мандата; доказе о 
поседовању организационих способности. Директору 
школе мирује радни однос за време трајања два манда-
та и има право да се врати на послове које је обављао 
пре именовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непо-
средно школи или путем поште. За додатне информације 
у вези конкурса јавите се секретару школе на горенаве-
ден телефон.

ЗАЈЕЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Виша медицинска сестра- техничар 
за извођење наставе из предмета 

Здравствена нега
на одређено време ради замене запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; позна-
вање српског језика. Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 8/2015) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Здравство и социјална заштита („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 21/2015 и 11/16). Као 
доказе о испуњености услова кандидат уз пријаву при-
лаже: диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији и прилажу се заједно са одштам-
паним пријавним формуларом (попуњава се на званич-
ној интернет страници Министарства, а доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду 
на одређено време. Пријавни формулар са доказима о 
испуњености услова доставити препорученом поштом у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛA
 „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
23218 Нова Црња, ЈНА 113

тел. 023/815-024

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога или психолога: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из подтачке (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. дозвола за рад, односно положен стручни испит за 
наставника или стручног сарадника; 3. обука и положен 
испит за директора установе, изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дужност; 4. нај-
мање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. психичка, физичка и здравствена способност 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС



Бесплатна публикација о запошљавању 7104.04.2018. |  Број 771-772 |   

за рад са децом и ученицима; 6. да лице није правнос-
нажном судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. 
држављанство Републике Србије; 8. знање српског јези-
ка - кандидат, наставник разредне наставе, мора имати 
стечено одговарајуће образовање на српском језику или 
положен испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе; кандидат, 
наставник или стручни сарадник, мора имати стечено 
средње, више или високо образовање на српском језику 
или имати положен испит из српског језика по програм 
одговарајуће високошколске установе; 9. доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи 
- мађарски (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на мађарском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 
диплому о стеченој стручној спреми; кандидати који су 
стекли образовање по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године подносе оверену фото-
копију диплома и основних и мастер студија; уверење 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; 
потврду да кандидат има најмање осам година радног 
искуства на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања: потврда треба да 
садржи податак о радном стажу и пословима које је лице 

обављало и издаје је установа у којој кандидат ради; ако 
кандидат није у радном односу, потврду издаје устано-
ва у којој је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања; уверење о држављанству - 
оригинал или оверена фотокопија; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - не старије од шест месе-
ци у односу на дан истека конкурса - оригинал; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага; уверење 
издато од надлежне полицијске управе о казненој еви-
денцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
на фотокопија; доказ/уверење о савладаној обуци или 
положеном испиту за директора школе (пријава која не 
садржи ово уверење или доказ неће се сматрати непот-
пуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора, односно потврду надлеж-
не школске управе да у току његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор, уколико исту не поседује; 
биографија, са кратким прегледом кретања у служби 
и стручним и организационим способностима, доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад 
у школи - мађарски (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на мађарском језику). Сва захтевана уве-
рења не смеју бити старија од 6 месеци у тренутку под-
ношења. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-

ве са доказима о испуњавању услова се достављају у 
затвореним ковертама, на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс за директора школе”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе, телефон: 
023/815-024.

       Администрација - Београд

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ 
КОНКУРСА

ДРЖАВНA РЕВИЗОРСКA 
ИНСТИТУЦИЈA

Поништење дела јавног конкурса за именовање 
државних ревизора и за попуњавање изврши-
лачких радних места у Државној ревизорској 

институцији

Поништава се јавни конкурс који је оглашен 13. јула 2016. 
године на интернет презентацији Државне ревизорске 
институције, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-Управе и на огласној таб-
ли, интернет презентацији и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање број 682, за попуња-
вање радног места: млађи сарадник у ревизији, у 
својству приправника у Сектору за ревизију јавних 
предузећа, привредних друштава и других правних 
лица које је основао или има учешће у капиталу 
или у управљању корисник јавних средстава, са 
местом рада у Београду - 1 извршилац.
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Ученици средњих школа из Новог Пазара су се у 
суботу, 24. марта, такмичили у изради бизнис планова 
и вештинама њиховог презентовања. Градско такми-
чење је организовано у оквиру пројекта „НАПРЕД – На-
ционално предузетничко такмичење средњошколаца 
Србије“, под слоганом „Научи предузетништво“, у сали 
Културног центра у Новом Пазару.

Пројекат је покренула Висока школа за пословну 
економију и предузетништво (ВШПЕП), уз финансијску 
подршку Развојне агенције Србије (РАС) и уз подршку 
пословне заједнице организоване у оквиру Привредне 
коморе Србије. Пројекат је покренут пре нешто мање 
од осам месеци и у овом кратком периоду успоставље-
на је сарадња са 17 локалних самоуправа у Србији, са 
више од 50 средњих школа, а у радионицама за изра-
ду бизнис плана и вештине презентовања учествовало 
је преко 2.000 средњошколаца. Више од 500 ученика 
мотивисано је да се укључи у пројекат и учествује на 
градским и општинским такмичењима.

На такмичењу у Новом Пазару било је преко 20 ученичких тимова, а у финалу своје пословне пројекте презентовало њих 11. Оцењивао 
их је жири састављен од реномираних привредника и јавних личности, али и представника еминентних институција. Члан стручног жирија 
била је и Аида Бојаџић, пи-ар Филијале Нови Пазар НСЗ.

Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Пазар активно је учествовала у реализацији пројекта и својим стручним знањем 
и искуством у изради бизнис планова, али и успешном сарадњом са послодавцима, заначајно допринела његовој реализацији. У то име, Фи-
лијали Нови Пазар додељена је и посебна Захвалница за допринос и подршку у реализацији пројекта „Национално предузетничко такмичење 
средњошколаца Србије – НАПРЕД“. Национална служба ће наставити да подржава сваки вид омладинског предузетништва, имајући у виду 
структуру незапослених и велико учешће младих на евиденцији незапослених.

Према оценама жирија, најбољи је био тим MB HONEY BOMB из Гимназије из Новог Пазара. Екипа из Економско-трговинске школе из 
Новог Пазара - НОВИ ПАЗАР НА ДЛАНУ, освојила је друго место, док је треће место припало тиму ECO MEDICAL RECYCLING, који чине ученици 
Медицинске школе из Новог Пазара. 

Реализација овог програма подразумевала је: мотивациони тренинг за ученике средњих школа из предузетничких вештина, тренинг 
програм за менторе (професоре средњих школа) у области предузетништва и развијања бизнис планова за потенцијалне старт-ап подухвате, 
тренинг тимова ученика средњих школа за израду бизнис плана и вештина његовог презентовања, регионална такмичења тимова ученика 
средњих школа за најбоље урађен и презентован бизнис план. Финално такмичење (на националном нивоу) тимова ученика средњих школа 
(победника регионалних такмичења) за најбоље урађен и презентован бизнис план биће организовано 19. априла у Београду.

Пројекат „Преузми иницијативу - Промоција и развој женског предузетништва“, наставља са радионицама израде природне козметике. 
Циљ овог пројекта је да се жене мотивишу да осмисле добру предузетничку идеју и конкуришу за средства која нуди Национална служба за 
запошљавање, али и друге институције.

Након веза и златовеза, израде накита, полазницама обука своје дугогодишње 
искуство у прављењу козметике пренела је Марија Симеон из Београда, која их 
је научила како да самостално праве природне препарате, здраву козметику без 
адитива и штетних додатака.

Након тога имале су прилику да присуствују обуци „Пут до успешног преду-
зетника“, у извођењу саветника за развој предузетништва у Филијали Нови Пазар 
НСЗ. На обуци су сазнале нешто више о томе шта је предузетништво, који су извори 
финансирања, како да се изборе са конкуренцијом, како да остваре добит и креи-
рају ефектан и добар бизнис план.

У оквиру пројекта биће одржана још једна радионица, која се односи на про-
моцију производа путем интернета. Све ове едукације се изводе уз техничку и ка-
дровску помоћ сарадника из Филијале Нови Пазар НСЗ. По завршетку пројекта, сви 
производи које су направиле полазнице обуке биће представљени за Дан Града, на 
посебној изложби. 

Овај пројекат реализује Удружење грађана РЕПЕР, уз финансијску помоћ и 
подршку Амбасаде Аустрије и у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање –Филијала Нови Пазар. 

Национално предузетничко такмичење средњошколаца Србије

Помоција женског предузетништва у Новом Пазару

Пројекат је покренула Висока школа за пословну економију и предузетништво, 
уз финансијску подршку Развојне агенције Србије и уз подршку пословне заједнице 
организоване у оквиру Привредне коморе Србије. За нешто мање од осам месеци 

успостављена је сарадња са 17 локалних самоуправа у Србији и више од 50 средњих
школа, а у радионицама је учествовало преко 2.000 средњошколаца

НАПРЕД - НАУЧИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ
Аида Бојаџић

Аида Бојаџић
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Према подацима Националне службе за запошљавање из фе-
бруара 2018. године, укупан број лица без квалификација и 
нискоквалификованих (I и II степен стручне спреме), која се 
налазе на евиденцији НСЗ, износи 206.908, што чини близу 

трећине (33,1%) укупног броја незапослених на евиденцији. Од наве-
деног броја најзаступљенија су лица без занимања, у првом степену 
стручне спреме - 184.726.

Управо та чињеница, да су наведена лица без школе и зани-
мања, дефинише њихов положај, како у друштву, тако и приликом 
запошљавања, односно представља отежавајуће околности, јер већи-
на послодаваца тражи раднике са одређеним стручним знањима и 
квалификацијама, које таква лица углавном немају. Запошљавање 
ових лица је отежано, они углавном спадају у категорију теже запо-
шљивих и врло често су због свог положаја и корисници центара за 
социјални рад.

У оквиру истраживања „Прекаризација рада и радника. Радници 
без занимања и медијски радници - типолошка анализа“, спроведеног 
2015. године од стране Центра за развој синдикализма, обављено је 
анкетирање 619 физичких радника (радници без школе веће од ос-
новне или они који раде на радним местима који не подразумевају 
већи ниво знања). Резултати укупног истраживања објављени су у 
књизи „Од новинара до надничара. Прекарни рад и живот“, ДАН ГРАФ, 
Фонд за отворено друштво и Центар за развој синдикализма, 2015.

Из наведног истраживања издвајамо део из анализе Душана 
Торбице, која се односи на физичке раднике, који углавном обављају 
најтеже и најлошије плаћене послове.

Општа карактеристика која произилази из истраживања каже 
да су физички радници посвећени послу, окренути себи и ономе што 
знају да раде, флексибилни су у запошљавању, послушни, не знају 
радничка права, компетенције стичу и развијају кроз рад, осећај си-
гурности им пружа социјална мрежа, а синдикално и политички су 
неорганизовани.

Такође, заједничко им је и становиште да ће тешко доћи до пос-
ла ако изгубе постојећи посао, флексибилни су у запошљавању, не-
мају бројне ни посебне захтеве када је у питању нови, други посао. 
Сматрају да су компетентни за послове које обављају, не препознају 
потребу за усавршавањем - само петина сматра да треба да се даље 
образује. Анкетирани су у већини потврдили да им материјални из-
вори нису довољни да подмире све своје и потребе породице, што због 
опште економске ситуације ствара потресе унутар примарне заједни-
це - породице.

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ (II део)
Више рада - веће и зараде
Запослени физички радници у 37% случајева би за одговарајућу 

зараду били спремни да раде и већи број сати него што сада раде. 
Прековремени рад не представља проблем за испитанике, те је то 
и могућност за послодавце да уз исти број запослених остваре већу 
продуктивност. Тиме се практично смањује могућност новог запо-
шљавања, што неповољно утиче на смањење незапослености.

Прековремени, ноћни и рад викендом 
Прековремено, односно преко норме ради 36% запослених фи-

зичких радника. Ноћни рад има често или понекад 30% анкетираних, 
док суботом и недељом ради 74%. За поменуто радно ангажовање 
38% запослених физичких радника плаћено је у складу са законом, 
док је 14% делимично плаћено.

Остваривање права 
Право на викенд не може да оствари 10% запослених физичких 

радника. То право увек може да оствари 53% анкетираних, а 32% само 
понекад. Плаћено боловање без препрека може да оствари 53% увек, 
15% готово увек, а 16% понекад. Проблеме у остваривању овог права 
има 13,3% анкетираних. Лекару, без проблема са послодавцем, увек 
може отићи 58% запослених физичких радника, готово увек 14%, а 
понекад 17%. Одлазак лекару је проблем за 8% анкетираних. Без пре-
прека на плаћени годишњи одмор може отићи увек 61%, готово увек 
13%, а само понекад 10% анкетираних. За 11% запослених физичких 
радника постоји препрека за остваривање овог права. Слободан дан 
за личне и породичне обавезе увек може да користи 36%, готово увек 
18%, а само понекад 33%. Ово право не може без препрека да користи 
8% запослених физичких радника.

Порекло зарада 
Зараду по основу рада код послодавца остварило је 94% запос-

лених физичких радника и 19% незапослених физичких радника. По 
основу различитих писаних уговора зараду је остварио мали број 
анкетираних, 3% запослених и 2% незапослених физичких радника.

Зарада потиче из неформалне економије за 18% запослених и чак 
46% незапослених физичких радника. Од рада на свом пољопривред-
ном имању зараде је остварило 17% запослених и 25% незапослених 
физичких радника. Зараду бављењем другим пословима (продаја 
половне гардеробе, скупљање печурака и лековитог биља, узгајање 
кунића, голубова, лов и риболов) имало је 8% запослених и 24% неза-
послених физичких радника; бављењем другим различитим посло-
вима зараду је остварило 2% запослених и 10% незапослених физич-
ких радника.

Новчане накнаде 
Новчане накнаде: накнада за незапосленост, отпремнина за 

престанак радног односа, накнада за трудничко и породиљско од-
суство, новчана накнада за боловање, као и помоћ за трошкове обра-
зовања, исплаћене су веома малом броју анкетираних незапослених 
физичких радника. Накнаду за незапосленост у 2014. имало је из 
редова анкетираних само 49%. Остале накнаде је користило један и 
мање одсто анкетираних физичких радника.

Дуговања послодавца
За послове које је за послодавца обавило 16% запослених физич-

ких радника послодавац им дугује новац, зараду.

Додатна примања од послодавца
Колико су послодавци „дарежљиви“ сазнајемо из одговора анке-

тираних о додатним примањима која су осим плате могла бити ис-
плаћена. Новчану накнаду за прековремени рад добило је 20%, док је 
накнаду у виду годишњег бонуса, тринаесту плату, добило само 4% 
запослених физичких радника. Регрес за годишњи одмор примило је 
29% анкетираних, додатак за топли оброк 41%, а накнаду за превоз 
50% запослених физичких радника. Новчану помоћ за образовање 
добило је само 1% анкетираних, а новчану накнаду због привремене 
онеспособљености за рад добило је 19% запослених физичких рад-
ника. Накнаду за трудничко и породиљско одсуство примило је 2% 
радница.

Нема лошег посла
Било какав посао је бољи од никаквог сматра 60% запослених 

физикалаца, док се незапослени физикалци у нешто мањем процен-
ту изјашњавају за прихватање било каквог посла (56%). Наведени од-

РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВЕ (II ДЕО)
Бити физички радник у Србији
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нос према послу не прихвата 26% запослених и 29% незапослених 
физичких радника. У односу на запослене физичке раднике, незапос-
лени су мање склони да прихвате било какав посао.

Политичке и породичне везе
До посла се долази политичким и породичним везама мишљење 

је 67% запослених физичких радника и 74% незапослених физичких 
радника. Неутралан став по овом начину доласка до посла има 17% 
запослених и 13% незапослених физичких радника. Да политичке и 
породичне везе нису битне за запослење сматра 16% запослених и 
13% незапослених физикалаца. 

Право на лењост
Само лењи и неспособни људи не могу да нађу посао сматра 24% 

запослених и 22% незапослених физичких радника. Ову тврдњу не 
прихвата 51% запослених и 56% незапослених физичких радника. 
Неутралан став има 24% запослених и 22% незапослених физичких 
радника. 

Седети или радити
Став „боље да човек залудан седи него да ради џабе“ не прихвата 

34% запослених и 35% незапослених физичких радника. Став при-
хвата 33% запослених и 38% незапослених физичких радника, док 
је 31%, односно 35% неутрално према поменутом начину понашања. 
Ставови су приближни и очигледно зависе од околности у којима се 
анкетирани налазе. И поред трећине анкетираних који овај став при-
хватају, можемо закључити да су људи склони раду, без обзира на то 
што неће бити плаћени.

Сигурност запослења
За већину запослених физичких радника веома је важна сигур-

ност запослења. Она је важна за 87% анкетираних, док неутралан 
став према сигурности запослења има 10% анкетираних.

Последице садашњег радног статуса - планирање будућности
Због актуелног радног статуса 23% запослених и 24% незапосле-

них не могу да планирају будућност (брак, деца, стан и сл.), док се са 
овим проблемом не суочава по једна петина запослених и незапосле-
них физичких радника.

Последице садашњег радног статуса - рад у лошим условима
У лошим условима мора да ради да би задржало посао 51% за-

послених и 21% незапослених физикалаца. Овај проблем нема 24% 
запослених и 16% незапослених физичких радника. Незапослени 
физички радници овај проблем имају због рада у сивој економији, а 
запослени физички радници зато што послодавци не поштују закон-
ску обавезу да обезбеде одговарајуће услове рада који су примерени 
радном месту. 

Последице садашњег радног статуса - утицај на здравље
Због лоших услова рада поремећено здравље и психичке пробле-

ме има 11% запослених и 13% незапослених физикалаца. Ове пробле-
ме нема 49% запослених и 34% незапослених физикалаца.

Последице садашњег радног статуса - контрола живота
Сопствени живот не може да контролише 18% запослених и 21% 

незапослених физикалаца. Проблем управљања сопственим живо-
том нема 52% запослених и 38% незапослених физичких радника. 

Последице садашњег радног статуса - радим било шта
Ради било шта, а то се мало плаћа или се не плаћа 42% запосле-

них и 43% незапослених физикалаца. 
Последице садашњег радног статуса - слушам шефове и газде...
Највећи број запослених физикалаца - 61% слуша шефове и газде 

и онда када нису у праву. Такво искуство има и 24% незапослених 
физичких радника. Само 17% запослених и 15% незапослених физи-
калаца не слуша шефове и газде када нису у праву. 

Радни статус, плата, социјално
У радном односу на неодређено време и са пуним радним вре-

меном је 75% анкетираних запослених физичких радника. Плата је 
променљива, није иста за сваки месец код 37% запослених физичких 
радника. Не очекује са смањење броја радних сати у наредних 6 ме-
сеци. Са социјалним и здравственим осигурањем нема проблема 95% 
запослених физикалаца, али уколико не дође на посао, зараду нема 
43% запослених физикалаца. Позиву фирме за посао после радног 
времена мора да се одазве 31% запослених физичких радника. На 
руке, у кешу, плаћено је 14% запослених физикалаца, а због питања о 
сигурности на раду проблем може да има 22% анкетираних.

Уколико би анкетиранима била потребна помоћ за запослење, 
прво би се обратили својим пријатељима. Пријатељима би се за по-
моћ обратило 54% запослених физикалаца и 44% незапослених. На 
другом месту су рођаци, којима би се за помоћ обратило 14% запос-
лених и 20% физикалаца. Политичарима би се обратило само 4% за-
послених, односно незапослених физикалаца. Школским друговима 
би се обратио мали број испитаника из редова запослених физичких 
радника - 2%, док незапослени физички радници од школских дру-
гова не би тражили помоћ. Да им нико не може помоћи мисли 11% 
запослених и 24% незапослених физикалаца. Помоћ за запослење не 
би тражило 15% радника.

Поверење у институције и организације
У истраживању поверење је посматрано преко поверења у ин-

ституције и организације државе (Влада, Парламент, независна тела 
- Заштитник грађана, Агенција за борбу против корупције и сл. - и 
председник републике), као и институције и организације друштва 
(медији, невладине организације, синдикат и политичке странке). 
Међу државним институцијама и организацијама највише се верује 
председнику републике - 21%, у Владу поверење има 19%, парламент 
15%, независна тела 13% анкетираних. Међу институцијама и орга-
низацијама друштва највише поверења има синдикат 19%, затим 
следе медији са 13%, политичке странке 10% и на крају невладине 
организације са 8% поверења. 

Поверење у људе 
Поред поверења у институције и организације државе и друшт-

ва, за свакодневни живот важно је и поверење у људе са којима жи-
вимо, са којима се дружимо, радимо, делимо исте или сличне пробле-
ме... Породица, комшије, пријатељи, рођаци, колеге, сви су они често 
важнији у животу од разних институција и организација. Па колико 
је то поверење у људе?

Породица ужива највише поверења, 92% анкетираних физичких 
радника, затим следе пријатељи и познаници у које поверење има 
64% анкетираних, те рођаци којима верује 64%. Испод 50% поверења 
имају комшије, којима верује 42% анкетираних и колеге с посла или 
колеге по незапослености са 35%.

Друштвени контакти
Важно је поверење, али и колико комуницирамо са другима, ко-

лико се често виђамо са њима. Са рођацима са којима не живе, 6% ан-
кетираних физичких радника се виђа скоро сваки дан, а једном или 
два пута недељно 24%. Са рођацима се једном или два пута месечно 
виђа 33% анкетираних, а исто толико се са рођацима виђа једном у 
неколико месеци, док се никада не виђа 4% анкетираних физичких 
радника. Друштвени контакти анкетираних присутни су у великој 
мери, друштвене везе су јаке, те онда не треба да изненађује што би 
се за помоћ анкетирани обраћали најпре породици и пријатељима. 

Аутор истраживања: Душан Торбица
Извор података: Специфичне карактеристике физичких 

радника, „Од новинара до надничара. Прекарни рад и жи-
вот“, ДАН ГРАФ, Фонд за отворено друштво и Центар за 

развој синдикализма, Београд 2015.
Приредио: Јадранко Матић
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ВЕЛИКА ПОНУДА ПОСЛОВА
Незапослени ће бити у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, 

предају им своју радну биографију (CV) и на лицу места обаве интервју за посао

Овогодишњи дводневни Сајам запо-
шљавања „Топ џоб“ одржаће се по де-
вети пут, 4. и 5. априла, у београдском 
Белекспоцентру, уз подршку Нацио-

налне службе за запошљавање. Радно време 
сајма првог дана ће бити од 11 до 19 сати, а 
другог од 10 до 18.

Понуда послова је изузетно разноврсна, 
а учешће на сајму најавили су реномирани 
послодавци. НИС тражи руководиоца Службе 
корпоративне продаје, управника бензинске 
станице, касире/точиоце горива на бензин-
ским станицама, Senior Software Developer-а, 
координатора за HR буџетирање и извешта-
вање, специјалисту за персоналну админи-
страцију, специјалисту за обрачун зарада, а 
нуди и могућност стручне праксе за студенте 
завршних година или мастер студија.

Entel solutions тражи раднике за пози-
ције: Junior and Senior NAV Developer, Junior 
and Senior SAP Consultant, Junior and Senior 
Java Developer, Junior and Senior PHP Developer, 
Junior and Senior Software Test Engineer, Junior 
and Senior .Net Engineer, Business Development 
Manager, Business Analyst, Project Manager i 
Data Scientist.

Roaming Electronics нуди позиције: бренд 
менаџер, маркетинг менаџер, асистент менаџе-
ра набавке, комерцијалиста и мерчендајзер.

Roaming Networks тражи: руководиоца 
пројекта приступне мреже, инжењера за им-
плементацију приступне мреже, техничара 
за имплементацију приступне мреже, мон-
тера приступне мреже, инжењер-пројектан-
та приступне мреже, руководиоца пројекта 
пасивне оптичке мреже, инжењера за им-
плементацију пасивне оптичке мреже, тех-
ничара за имплементацију пасивне оптичке 
мреже, руководиоца пројекта система тех-
ничке заштите, инжењера за имплемента-
цију система техничке заштите.

Техноманији су потребни: регионални ме-
наџер, Key Account Manager, менаџер и заменик 
менаџера малопродајног објекта, веб-дизајнер, 
специјалиста за дигиталну комуникацију, асис-
тенти у секторима продаје, Category Management-a 
и маркетинга, практиканти у секторима продаје, 

Category Management-a и маркетинга (студенти 
завршних година или мастер студија са економ-
ског факултета или ФОН-а).

Компанија Vox ће на овом сајму пону-
дити посао за комерцијалисте на терeну, 
књиговође, администраторе у књиговодству, 
менаџере за категорије телевизора, кли-
ма-уређаја и беле технике, менаџере логис-
тике, маркетинг асистенте и правнике.

Винер штедише осигурање (Wiener 
Städtische) тражиће агенте/заступнике за 
продају осигурања. Компанији OIP је потре-
бан Аssistant Underwriter, а Ековису Senior 
Accountant.

Cityscope тражи раднике за позиције Sales 
Representative, Sales Representative (са заврше-
ним вишим/високим образовањем из области 
техничких наука), сарадника на пројектима 
(са завршеним архитектонским факултетом), 
продавца у малопродајном објекту, продавце 
(door to door), Customer Service Representative 
(са знањем немачког, француског, италијанс-
ког, холандског, финског или норвешког јези-
ка), Financial Controller, Legal Advisor, Network 
Security Engineer, System Engineer – Citrix, AIX/
Linux Engineer for the Power Platform Services 
Team, MS SQL Database Administrator, System 
Engineer – Patching.

Компанији NELT су потребни: aгент про-
даје, достављач робе, магацински радник, 

aранжер робе, aсистент међународног транс-
порта, aсистент домаћег транспорта, финан-
сијски аналитичар, aсистент финансија, планер 
залиха, aналитичар продаје, рачуновођа, док 
су компанији „Wurth“ потребни: представник 
продаје (теренска и телефонска продаја), биз-
нис асистент у Product/Category management-у 
и Management/Marketing trainee.

Јазаки (Yazaki) ће тражити инжењере 
техничких усмерења, економисте и остале 
радне профиле по потреби, Atlas Copco нуди 
позиције: Sales Engineers, Technicians, Logistics 
Specialists, Administrative resources, Finance & 
Accounting resources (инжењери продаје, тех-
ничари, стручњаци за логистику), а Зари су 
потребни менаџер радње, асистент менаџера 
радње, координатор/Visual merchandiser и 
продавац.

Бош (BOSCH) нуди позиције: Wiper System 
Application Engineer, Supplier Quality Engineer, 
Industrial Engineer, Data Security Partner, ICO 
consultant, Process Engineer for cold forming and 
riveting, Process Engineer for DC motor electrical 
performance testing, Process Engineer for DC motor 
noise and leakage testing, Process Engineer for 
gapfiller dispensing, plasma cleaning & magnet 
gluing, Process Engineer for resistance welding & SKV 
connection, Process Engineer for warm stemming 
& magnetizing, Automation PLC engineer, Process 
Engineer for automation and testing, Launch and 
change engineer, Automation engineer, Customer 
Quality Planner, Project Manager, Customs expert, 
Dispatcher, Plant Cost Controller.

Компанија Workforce долази на „Топ џоб“ 
у потрази за књиговођама, рачуновођама, 
финансијским аналитичарима, агентима у 
кол-центру, агентима некретнина, менаџери-
ма продаје, сарадницима у људским ресур-
сима, комерцијалистима, теренским комер-
цијалистима, бизнис девелоперима, аccount 
менаџерима, офис менаџерима, Payroll спе-
цијалистима и Store/Shop менаџерима.

Незапослени ће на сајму бити у прилици 
да успоставе директан контакт са послодавци-
ма, предају им своју радну биографију (CV) и на 
лицу места обаве интервју за посао. На штанду 
Националне службе незапослени и послодавци 
моћи ће да добију све информације о актуел-
ним програмима НСЗ за подстицање запошља-
вања, док ће незапослени добити и помоћ у пи-
сању своје радне биографије (CV).

Најава
Сајам „Топ џоб“ у Белекспоцентру - 4. и 5. априла

Марија Стевановић
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Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних година 
основних и мастер студија

Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, 
условима за сваку позицију и потребним документима налази се на сајту Центра
за развој каријере. За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду

о редовном студирању са одговарајућег факултета. Конкурс је отворен до
17. априла 2018. године у поноћ, а први дан праксе биће 15. јун 2018.

БГ ПРАКСА 2018

Универзитет у Београду и Град Београд позивају студенте завршних годи-
на основних и мастер студија да учествују у програму универзитетске радне 
праксе БГ ПРАКСА 2018.  

Програм БГ праксе реализоваће се у бројним установама чији је оснивач 
град Београд.

Ове године у програму учествују: ЈКП Београдски водовод и кана-
лизација, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, ЈКП Београд-пут, ЈКП Паркинг сервис, ЈП Београдска тврђава, 
ЈКП Погребне услуге, ЈКП Ветерина Београд, ЈКП Зеленило Београд, 
Спортски центар „Олимп-Звездара“, ЈКП Инфостан технологије Бео-
град, ЈКП Градске пијаце, Туристичка организација Београда, Аре-
на Београд, општине: Гроцка, Вождовац, Младеновац, Савски ве-

нац, Земун, Нови Београд, Библиотека „Милутин 
Бојић“, Библиотека града Београда, Историјски 
архив Београда, Кућа легата, БИТЕФ театар, Музеј 
града Београда, Музеј афричке уметности – збирка 
Веде и др Здравка Печара, Центар за ликовно об-
разовање „Шуматовачка“, Библиотека „Димитрије 
Туцовић“ Лазаревац, Завод за заштиту споменика 
културе, Дом омладине, Југословенско драмско 
позориште, Канцеларија за младе града Београ-
да, Градско правобранилаштво града Београда, 
Служба за интерну ревизију града Београда, као и 
15 секретаријата Градске управе. 

Свим полазницима програма током три месеца 
праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и пре-
воз. Ангажовање у програму носи и додатне /некумула-
тивне/ ЕСПБ бодове, као препозната релевантна ванна-
ставна активност студената Универзитета у Београду. 
Студентима је обезбеђена менторска подршка више од 
100 ментора.  

Конкурс са свим детаљима о локацијама и позиција-
ма за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и 
потребним документима налази се на сајту Центра за раз-
вој каријере, на страници http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/
konkurs-bgpraksa-2018. На истој страни сајта истакнути су 
важни датуми везани за процес пријаве, предселекцију, 
селекцију, одговори на најчешће постављена питања, линк 
ка пријавном формулару за конкурс, као и „Водич кроз 
конкурс“ са позицијама организованим према факултети-
ма.

На конкурс се могу пријавити заинтересовани студен-
ти завршних година основних и мастер студија у складу 
са наведеним условима за расписане позиције. 

За све кандидате неопходно је да приложе скенирану 
потврду о редовном студирању са одговарајућег факул-
тета.

Конкурс је отворен до 17. априла 2018. године у поноћ, 
а први дан праксе биће 15. јун 2018. 

     
О ПРОГРАМУ 

   Програм се реализује девету годину заредом зах-
ваљујући успешној сарадњи Универзитета у Београду 
и Града Београда, а осмислио га је Центар за развој 
каријере и саветовање студената Универзитета у Бео-
граду. До сада је кроз програм БГ ПРАКСА прошло пре-
ко 1.800 студента са 26 факултета Универзитета у Бе-
ограду.    Програм је резултат заједничког настојања 
да што већи број студената Универзитета у Београду 
стекне практична знања, вештине и релевантно радно 
искуство током студија и тако унапреди своје академ-
ско образовање. Проистекао је из потребе да се што 
већем броју младих људи са универзитетском дипло-
мом пружи подршка у професионалном усавршавању, 
али и препознају важности идеје да концепт друштве-
но одговорног пословања постане интегрални део 
пословних стратегија јавних предузећа у Београду. 
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Клуб за тражење посла који је НСЗ основала у сарадњи са Градом Београдом 1. јуна 2016. године, у оквиру ЕУ пројекта „Помоћ теже за-
пошљивим групама“, сада наставља са радом под окриљем Града. С обзиром да се пројекат показао као успешан и одржив биће настављен, 
односно, даље финансирање Клуба за тражење посла, након завршетка пројекта, преузима локална самоуправа.

Предаја надлежности обележена је крајем марта, а догађају су 
присуствовали Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Београ-
да, Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд 
и Миодраг Пешић, директор Градског центра за социјално предузет-
ништво Београда.

Петронијевић је истакао да је незапосленост на подручју Београ-
да смањена за 20.000 лица.

„Савет за запошљавање и Градски центар за социјално преду-
зетништво дају максималну подршку и предавачима у Клубу за 
тражење посла и спроводе мониторинг, уз стални контакт са Нацио-
налном службом за запошљавање. Од Градског центра за социјални 
рад добијамо информације са терена који су то проблеми незапосле-
них људи“, рекао је Драгомир Петронијевић. 

Заменик директора Филијале за град Београд Синиша Кнеже-
вић је истакао да је за последње две године у Београду преко 650 
људи прошло кроз клубове за тражење посла. „Веома је битно да не-
запослени знају како да се припреме за активно тражење посла и да 
у томе имају сву подршку НСЗ“, нагласио је Кнежевић и позвао неза-
послене и послодавце да се упознају са активностима и програмима 
Националне службе за запошљавање.

Директор Градског центра за социјално предузетништво Бе-
ограда Миодраг Пешић упутио је позив полазницома Клуба да се 
обрате Центру увек када им буде потребан савет или друга врста 
помоћи.

„Врата Градског центра увек су отворена“, нагласио је Пешић.
Клуб за тражење посла се налази у оквиру Градског центра за 

социјално предузетништво Београда, на адреси Устаничка 64/I и 
радно време му је од 9 до 14 часова.

У Ректорату Београдског универзитета, директору Филијале за 
град Београд Националне службе за запошљавање Добросаву 
Марићу, уручено је овогодишње признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ - за друштвену одговорност. 

У образложењу одлуке стручног жирија којим је председавао 
проф. др Радован Пејановић са Универзитета у Новом Саду, истакну-
та је радна и стваралачка ангажованост добитника, његов допринос 
унапређењу привредног и друштвеног амбијента Београда и Србије, 
рад на смањењу незапослености, брига о младима, стручност и про-
фесионализам и висока друштвена одговорност.

Добросав Марић дипломирао је на Економском факултету Уни-
верзитета у Нишу, а ускоро ће одбранити магистарски рад на тему 
„Економска кретања у земљи и иностранству и проток робе“. 

Обављао је функцију заменика директора у предузећу Електро-
привреда Србије - Електровојводина и радио у Министарству финан-
сија - Управа царине у Сектору за обавештајне послове и Одељењу за 
сузбијање кријумчарења. Од 2015. године обавља функцију дирек-
тора Филијале за град Београд Националне службе за заошљавање. 

„Верујем да су знање, стручност и одговорност, уз стално уна-
пређење својих способности, сигуран пут ка успеху“, поручује Добро-
сав Марић.

Током његовог мандата унапређен је социјални дијалог, много је 
учињено на подручју партнерства са локалним самуправама, а сва-
кодневни контакти са предузетницима и београдским општинама 
дали су и конкретне резултате – велики број послодаваца сарађује 
са Националном службом, све у циљу смањења незапослености. Не-
зависно од функције коју обавља као директор београдске филијале 
НСЗ, Марић заједно са својим колегама пружа подршку послодавци-
ма и често им излази у сусрет, упућује савете, даје примере из праксе, 
одговарајући на питања како и шта треба да се предузме како би се 
што већи број незапослених из теже запошљивих категорија укључио 

у програме запошљавања, јер је тренутно фокус Националне службе 
усмерен ка инклузији ових лица на тржиште рада.

Поред Марића признање је уручено и: др Даници Грујичић, Јеле-
ни Ђоковић, директору Фондације „Новак Ђоковић“, Саши Јанковићу, 
директору Агенције за лекове, композитору и академику Ивану Јеф-
тићу, сликару Драгану Стојкову, као и Милораду Вучелићу, главном 
уреднику „Новости“ и председнику ФК „Партизан“, затим Љубиши 
Ршумовићу и представницима других значајних институција које су 
се истакле својим радом у 2017. години.

ПОДРШКА И МОТИВАЦИЈА

ПУТ КА УСПЕХУ

Клуб за тражење посла у оквиру Градског центра за социјално предузетништво Београда 

Добросаву Марићу, директору Филијале за град Београд НСЗ, уручено признање
за друштвену одговорност
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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


