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УВОДНИК

МОГУЋНОСТИ ЗА УСАВРШАВАЊЕ
И НАПРЕДОВАЊЕ

Родна равноправност на тржишту рада тема је овог броја публика-
ције „Послови“, а ми истражујемо да ли жене имају једнке услове рада 
и зараде, да ли су довољно активне и да ли имају исте могућности за 
усавршавање и напредовање као мушкарци.

Неке одговоре добили смо на округлом столу „Родна неравноправ-
ност на тржишту рада у Србији“, где су своје мишљење о тој теми из-
нели представници институција, цивилних организација и стручњаци 
који се баве том темом. Закључено је да је економско оснаживање жена 
један од најважнијих корака ка остваривању права, као и да мора да 
постоји добар законски оквир, који ће се на прави начин примењивати, 
како би се постигао циљ да жене буду једнаке на тржишту рада. Такође, 
истакнуто је да је неравноправно учешће жена у процесима доношења 
одлука на тржишту рада свакодневица у Србији, док се родна дискри-
минација испољава кроз мању стопу запослености, разлике у заради и 
кршење радних права.

Национална служба за запошљавање протекле недеље имала је 
низ активности усмерених ка корисницима. Одржано је неколико сај-
мова запошљавања, а у општини Савски венац додела сертификата 
незапосленима који су прошли обуку „Пут до успешног предузетника“ 
за покретање сопственог бизниса. Обуку је на Савском венцу прошло 
више од 30 незапослених суграђана, који ће моћи да конкуришу за суб-
венцију за самозапошљавање. Директор НСЗ Зоран Мартиновић подсе-
тио је том приликом да ће током ове године око 360 грађана моћи да 
добије подршку у оквиру тог програма. У овом броју упознаћемо вас и 
са активностима наше службе у Раковици, где се посебно истиче добра 
сарадња локалне самоуправе са Националном службом за запошља-
вање.

Водимо вас на Национално такмичење најбољих ученичких ком-
панија из целе Србије. Ђаци су представили оригиналне и квалитетне 
производе и показали да могу да буду успешни предузетници уз по-
моћ добрих ментора. На такмичењу смо могли да пробамо колаче на-
прављене од брашна од жира, козји сир са најразличитијим додацима, 
креме за лице са додатком љуте папричице, природне парфеме...

Били смо и на великом Сајму послова и пракси за студенте „Open 
CV days“ у Дому културе Студентски град на Новом Београду. Више од 
20 успешних компанија понудило је младима могућност за праксу или 
запослење, а на истом месту одржане су и посебне презентације мла-
дих стартапова, како би се студенти покренули да размишљају о уласку 
у свет предузетништва. 

Редакција
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СУБВЕНЦИЈЕ И ПОМОЋ ДРЖАВЕ

НОВИ ПОЧЕТАК

У београдској општини Савски венац додељени сертификати полазницима обуке
„Пут до успешног предузетника“

Обука за познатог послодавца у нишкој општини Пантелеј

„Желимо да са свим општинама направимо модус сарадње који ће политику запошљавања 
приближити локалним потребама, зато што грађани најбоље знају који су то њихови 

проблеми када је у питању тржиште рада“, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић

Полазници ће проћи двомесечну обуку за позицију радника у производњи,
а након тога засновати радни однос у фабрици „Леони“

Додела сертификата незапосленима са 
подручја општине Савски венац који 
су успешно завршили обуку „Пут до 
успешног предузетника“ у организа-

цији Филијале за град Београд НСЗ, одржана 
је у Градској општини Савски венац. Серти-
фикате су добила 33 полазника, а свечаности 
су присуствовали председница Општине 
Ирена Вујовић, директор Националне службе 
за запошљавање Зоран Мартиновић, заменик 
директора НСЗ Петар Јарић и директор бео-
градске филијале НСЗ Добросав Марић.

„У претходном периоду Општина Савски 
венац формирала је Савет за запошљавање, 
како бисмо незапосленима, посебно младим 
људима, обезбедили што бољу едукацију, 
већу конкурентност на тржишту рада и лак-
ше проналажење посла. Данас ћемо заједно 
са Националном службом за запошљавање 
уручити сертификате полазницима који су 
завршили обуку за предузетништво и желе 
да покрену свој бизнис. Наша општина се тру-
ди да пружи што више могућности младима 
да буду ангажовани и прођу све неопходне 
курсеве. Такође, радимо и на едукацији жена, 
тренутно су актуелне обуке у ИТ сектору. 
Заједно са НСЗ ћемо се трудити да имамо што 
више оваквих обука“, рекла је Ирена Вујовић.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић је иста-
као податак да Национална служба за запо-
шљавање годишње у целој Србији обучи око 
12.000 људи који се налазе на евиденцији не-
запослених и желе да започну сопствени биз-
нис. Подстицаје и субвенције НСЗ оствари око 
3.500 - 4.000 људи годишње, а ове године ће 
само у Београду око 360 незапослених моћи 
да покрене самостални бизнис захваљујући 

субвнцији за самозапошљавање. Такође, ак-
туелан је и нови јавни позив из програма 
претприступне помоћи, у оквиру кога је обез-
беђено још 50 субвенција, па сви који су про-
шли обуку могу да конкуришу за тај програм. 

„Данас смо овде из два разлога: један је 
да промовишемо развој предузетништва и 
политику коју Влада Републике Србије у са-
радњи са Националном службом за запошља-
вање и локалним самоуправама предузима 
у циљу охрабривања људи који имају скло-
ности ка сопственом бизнису, да тај бизнис и 
покрену, наравно уз одговарајуће субвенције 
и помоћ државе. Други разлог је партнерство 
са локалном самоуправом“, нагласио је Мар-
тиновић и захвалио се председници Општине 
Савски венац на организацији овог догађаја.

„Желимо да са свим општинама напра-
вимо модус сарадње који ће политику запо-
шљавања приближити локалним потребама, 

а и локалној самоуправи, зато што грађани 
најбоље знају који су то њихови проблеми 
када је у питању тржиште рада. Ове године 
ћемо са 115 локалних самоуправа потписати 
споразум о суфинансирању локалних акцио-
них планова. Локалне самоуправе које су ушле 
у програм суфинансирања издвојиле су 580 
милиона динара за програме запошљавања, а 
НСЗ ће у готово истом износу одговорити на 
те њихове добре намере“, додао је Мартиновић. 

Обука „Пут до успешног предузетника“ има 
за циљ да полазницима омогући да спознају 
своје предузетничке склоности, провере оправ-
даност своје пословне идеје, сагледају вредности 
и ризике предузетништва, добију све неопходне 
информације о регистрацији предузећа, као и 
да науче како да саставе бизнис план. Такође, 
ова обука је један од услова који морају испуни-
ти учесници конкурса за доделу субвенције за 
самозапошљавање. 

Потписивањем уговора између Општине Пантелеј, компаније „Леони“ и Националне службе за запошљавање, пружена је прилика да 
се 26 незапослених са подручја ове општине обучи, а након тога и запосли у компанији „Леони“. Свечаности су присуствовали председник 
Општине Пантелеј Братимир Васиљевић, директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, заменица директора Наташа Станковић и представници 
компаније „Леони“. 

„Ове године планирамо да у сарадњи са Националном службом за запошљавање и послодавцима овим видом активне политике запо-
шљавања решимо проблем за 100 лица са територије наше општине и тиме пружимо свој допринос у борби са незапосленошћу“, истакао је 
овом приликом Васиљевић.

Тренутно се на евиденцији НСЗ на територији општине Пантелеј налазе 6.992 лица, што је 8,2% мање у односу на прошлу годину, а чак 
21% мање у односу на исти период пре 4 године. 

„Национална служба за запошљавање има одличну сарадњу са Општином Пантелеј, која својим локалним акционим планом запошља-
вања од 2015. године у континуитету опредељује значајна средства за учешће у програмима и мерама активне политике запошљавања. 
Полазницима обуке желим пуно среће и напретка у раду, а ми ћемо се потрудити да у сарадњи са Општином и у наредном периоду у сличне 
мере укључимо још већи број лица“, истакла је овом приликом Наташа Станковић, заменица директора Филијале Ниш НСЗ.

Полазници ће проћи двомесечну обуку за позицију радника у производњи, а након тога засновати радни однос у фабрици, чијем је недав-
ном свечаном отварању присуствовао и председник Србије Александар Вучић.

„Првих 20 запослених у новој фабрици су управо из ове општине и они су и данас наши радници, шефови, а неки од њих ће бити и ваши трене-
ри. Желим вам пуно успеха у учењу и раду“, обратила се полазницима обуке Драгана Петровић, менаџерка људских ресурса у компанији „Леони“. 

„Заиста мислим да је ово почетак нечег новог у мом животу. О условима рада и атмосфери у компанији сам чуо доста тога лепог од људи 
које познајем, тако да сам заиста оптимиста по питању ове обуке“, рекао је Никола Јовановић, један од полазника.

Катарина Јовичин

Владан Крстић
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Економско оснаживање жена је један од најважнијих корака ка 
остваривању права - истакнуто је на округлом столу „Родна не-
равноправност на тржишту рада у Србији“, који је у Београду 
окупио стручњаке и представнике институција и организација 

које се баве овом тематиком.
Родна равноправност подразумева једнаке могућности за жене 

и мушкарце у остваривању људских права и представља кључни 
предуслов за развој демократије и остваривање социјалне правде. 
Жене су бројна и рањива група на тржишту рада. Иако су последњих 
деценија активније и направиле су велике кораке у сустизању муш-
караца, напредовале су у образовању, квалитету послова које раде и 
професионалном развоју, ипак су и даље у неповољнијем положају.

Неједнакости на тржишту рада, као важан аспект родне неједна-
кости, огледају се кроз мању стопу запослености жена, њихове актив-
ности на тржишту рада, али и мању заступљеност на руководећим 
местима. Као велики напредак Србије у оснаживању жена и њиховог 
учешћа на тржишту рада, на округлом столу је истакнут податак да 
је у нашој земљи веома мали проценат неједнакости у висини зарада 
жена и мушкараца у односу на друге земље у Европи. 

Отварајући скуп, Стана Божовић, државна секретарка за родну 
равноправност у Министарству за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања, истакла је да је родна равноправност у Србији једна 
од најважнијих тема. 

„Од 2012. године много тога је урађено када је реч о запошља-
вању и стварању позитивног амбијента за пословање у Србији, а за 
активне мере запошљавања из буџета су издвојена знатно већа сред-
ства за ову годину. Циљ нам је да се кроз системска решења, акцио-
не планове и законе побољша ситуација са дискриминацијом, јер је 
питање родне равноправности питање целокупног друштва. У том 
смислу цивилни сектор нам је врло важан партнер”, објаснила је Ста-
на Божовић, додајући да се очекује да се Закон о родној равноправ-
ности, на који се чека већ 10 година, нађе у скупштинској процедури 
у последњем кварталу ове године.

О положају жена на тржишту рада, а као један од организатора 
скупа, говорила је Милана Рикановић, шефица агенције UN Women 
у Србији. Она је истакла да је њихов положај и даље знатно непо-
вољнији у односу на мушкараце, али и у односу на жене које живе у 
земљама ЕУ. 

„Овде смо да заједно предложимо мере и политике које ће бити 
најбоље за постизање пуне равноправности на тржишту рада. Ми 
смо земља која гарантује права својим грађанима, али морамо да 
учинимо корак више, а то је да им омогућимо да та права и оства-
ре”, каже Милана. Она подсећа да је економско оснаживање жена ос-
нов свега, са циљем да буду активније на тржишту рада и активније 
предузетнице, а посебно је важно оснаживање жена на селу. Према 
подацима којима располаже агенција UN Women у Србији, жене су у 

неповољнијем положају у многим областима у односу на мушкарце, 
било да је реч о позицијама одлучивања или бизнису, имовини коју 
поседују и образовању. “Управо одређеним законима и мерама ми то 
можемо да изменимо”, истиче Милана Рикановић.

У Србији осам година постоји институција Повереника за зашти-
ту равноправности, у име које се присутнима обратила повереница 
Бранкица Јанковић, објашњавајући да је све већи број притужби на 
дискриминацију на тржишту рада, али да је то добар показатељ. 
“Иако и даље постоји страх од губитка посла, охрабрује што су људи 
спремни да пријаве дискриминацију и ми треба да их подстичемо 
да то чине. Томе је допринела наша добра сарадња са синдикалним 
организацијама, организацијама цивилног друштва и са Инспектора-
том за рад”, каже повереница. 

Према њеним подацима, најчешћа је дискриминација на основу 
пола и жене више пријављују дискриминацију на тржишту рада и 
то највише у вези са материнством и негом детета. ”Морамо да ана-
лизирамо и превазиђемо на прави начин све баријере које су пред 
женама на тржишту рада, посебно када је реч о усклађивању при-
ватног и пословног живота. Такође, треба да континуирано радимо 
на оснаживању жена које имају више од 50 година, јер су оне посебно 
рањива категорија, да се боримо против предрасуда”, каже Бранки-
ца Јанковић и додаје да је образовање посебно важан сегмент у том 
смислу, јер су предрасуде о родној улози и даље снажно присутне 
током школовања. 

У Националној служби за запошљавање жене имају важну улогу, 
па тако од скоро 1.800 запослених чак 72 одсто чине жене, а на руко-
водећим местима је 65 одсто дама. Овим подацима, који охрабрују, 
почео је своје обраћање Зоран Мартиновић, директор НСЗ.

Ипак, када је реч о статистичким подацима, они показују непо-
вољнији положај жена на тржишту рада у односу на мушкарце. Стопа 
запослености мушкараца је 54, а жена око 39 одсто, а такође, стопа не-
запослености мушкараца износи 14,1, а жена 15,4 одсто. „Ови подаци 
нам говоре да треба да радимо на томе да се жене више активирају и 
да буду присутније на тржишту рада. Сви наши стратешки докумен-
ти препознају улогу жене као једну од најрањивијих категорија на тр-
жишту, посебно када је реч о женама са инвалидитетом, жртвама на-
сиља или трговине људима. НСЗ као један од актера на тржишту рада 
сарађује са свим потенцијалним партнерима да се допринесе већем 
запошљавању”, истиче Мартиновић, додајући да је прошле године у 
програме и мере запошљавања укључено око 154.000 незапослених, 
а од тог броја 54,5 одсто су жене. 

ЈЕДНАКА ПРАВА ЗА СВЕ
ТЕМА БРОЈА     Родна неравноправност на тржишту рада у Србији

Положај и принцип равноправности на тржишту рада жена и мушкараца веома је важан 
за сагледавање укупног социо-економског положаја жена у једној земљи. Тај принцип у 

сфери рада подразумева једнак приступ запошљавању, једнаке зараде за обављање истих 
послова, исте услове рада, усавршавања и могућности за напредовање. Жене спадају у 
рањиву категорију управо због лошијих основних показатеља на тржишту рада, попут 

стопе незапослености и активности

     
НСЗ - БРИГА О ЖЕНАМА

   Жене су укључене у готово све мере активне политике запошља-
вања које спроводи НСЗ: програме информисања и саветовања 
о развоју каријере, активног тражења посла, тренинга самоефи-
касности и радионице за превладавање стреса због губитка пос-
ла. Такође, жене са евиденције се укључују у различите програме 
додатног образовања и обука и стручног усавршавања, како би 
биле конкурентније на тржишту рада, као и у програме за развој 
предузетништва и самозапошљавање и различите подстицаје за 
запошљавање. Посебна брига води се о женама које имају неку 
врсту инвалидитета.
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“Такође, међу запосленима са евиденције је 51 одсто жена и то 
су добри подаци. У програме стручне праксе било је укључено 65 
одсто жена, у обуке за познатог послодавца 64 одсто, субвенције за 
запошљавање на новоотвореним радним местима 48 одсто. Стално 
подстичемо женско предузетништво, па је субвенције током прошле 
године добило око 50,2 одсто жена од укупног броја укључених у про-
грам самозапошљавања”, објашњава директор НСЗ.

Када је реч о спровођењу законске регулативе, за то је задужен 
Инспекторат за рад, па је директор Стеван Ђуровић истакао да су из-
мене у оквиру Закона о раду и обавезе послодаваца да раднике прија-
ве на обавезно социјално осигурање дале добре резултате. „У прва 

3 месеца ове године имамо око 90 одсто више захтева за покретање 
прекршајног поступка, а смањен је број људи који су радили на црно. 
Инспекција врши редовне и ванредне контроле, па је током прошле 
године регистровано 769 непријављених радника, а највећи број је био 
у индустрији, трговини, здравству и образовању“, истиче Ђуровић. 

Када је реч о злостављању на раду, Инспекторат је у 2017. години 
имао 45 пријава жена, а 32 мушкараца и то је, како каже Ђуровић, 
повећање од 28 одсто у односу на 2016. Он истиче да су казнене мере 
високе, али да је потребно да се прекршиоци на време процесуирају, 
јер процес застарева у року од 2 године и важно је да се укључе и 
друге институције и надлежна министарства. 

Наташа Вучковић, из Фондације „Центар за демократију“, указала 
је да политиком запошљавања није формулисан нити један циљ или 
мера која се односи на усклађеност пословног и приватног живота, што 
додатно отежава позицију жена када је рад у питању, док је Hilde Van 
Crieking, из компаније ИКЕА, представила кампању којом се подстичу 
принципи једнаких могућности, као изузетан пример добре праксе.

На округлом столу „Родна неравноправност на тржишту рада у 
Србији“ закључено је да је неравноправно учешће жена у процесима 
доношења одлука на тржишту рада свакодневица у Србији, док се 
родна дискриминација испољава кроз мању стопу запослености, раз-
лике у заради и кршењу радних права. Такође, учесници су поручили 
да треба радити на економском оснаживању и охрабривању жена са 
села да се укључе у тржиште рада. 

Сви учесници говорили су о истим изазовима и препрекама са који-
ма се сусрећу жене на тржишту рада из своје перспективе и да једино 
заједничким радом и ангажовањем могу да постигну циљеве који се тичу 
достизања социјалне правде и родне једнакости. Јелена Бајевић

     

     

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА
   Пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији“, који 
реализују Координационо тело за родну равноправност, Министар-
ство за европске интеграције и Агенција УН за родну равноправност 
и оснаживање жена, а уз подршку Делегације ЕУ у Србији, објавио је 
три јавна позива за подношење пројеката у области економског ос-
наживања жена за женске организације цивилног друштва и мреже, 
професионална удружења и пољопривредне задруге.
   Европска унија ће са 300.000 евра подржати најмање 10 проје-
ката широм Србије. Ови пројекти ће допринети спровођењу Нацио-
налног акционог плана за родну равноправност у три програмске 
области - жене на тржишту рада, женско предузетништво и еко-
номско оснаживање жена на селу.
   Право учешћа на конкурсу имају само женске организације ци-
вилног друштва и мреже, професионална удружења и пољоприв-
редне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на 
родној равноправности и економском оснаживању жена. Рок за 
достављање предлога пројеката је 27. мај, а све информације могу 
се наћи на сајту www.rodnaravnopravnost.gov.rs.

ДОБРИ ПРИМЕРИ
   Унапређење родне равноправности у нашој земљи била је и тема 
разговора министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зорана Ђорђевића и Јана Лундина, амбасадора Краљеви-
не Шведске у Србији.
   ,,Желимо да добијемо сет шведских закона и стратегија, као и 
других нордијских земаља, у области антидискриминационе поли-
тике и родне равноправности, како бисмо могли да имамо добре 
примере у изради домаћих нормативних и стратегијских докуме-
ната. Такође, намера нам је и да организујемо низ заједничких до-
гађаја који ће имати за циљ да допринесу преношењу шведских 
искустава и добрих пракси, а тиме и развоју и промоцији родне 
равноправности у Србији“, истакао је министар.
   Амбасадор Јан Лундин похвалио је добре резултате Србије у за-
ступљености жена на природно-математичким факултетима и на 
Војној академији и испољио интересовање и за преношење добрих 
искустава Србије о укључености жена у дигиталну трансформа-
цију друштва. Извор: www.minrzs.gov.rs



   |  Број 778 | 23.05.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

Идеје су, свакако, нешто што младима 
не недостаје, па је тако на такмичењу 
било много интересантних презен-
тација. Заинтересовани су могли 

да пробају здраве, аутентичне производе 
од млека и брашна, здраву кафу, природне 
парфеме или козметику са необичним дода-
цима. Победници националног такмичења 
представиће нашу земљу на европском так-
мичењу, које ће у јулу бити одржано у Србији. 

Програм „Ученичка компанија“ део је 
пројекта „Деценија предузетништва” који спро-
води Влада Републике Србије.

Да би образовање било употребљиво 
знање, важно је да деца током школовања 
научено могу да примене и испоље своју 
креативност. Управо је то циљ увођења пре-
дузетништва у образовни систем, како би се 
подстакао предузетнички начин размиш-
љања и помогло већем запошљавању мла-
дих по завршетку школе. Модерно тржиште 
рада тражи од ученика да буду иновативни, 
свестрани, флексибилни и да развијају своје 
вештине у складу са потребама тржишта 
рада. Управо је то и један од циљева организа-
ције „Достигнућа младих“, која је део светске 
мреже „Junior Achievement“, која је и креирала 
програм „Ученичке компаније“. Тај програм 
обезбеђује ученицима средњих школа који 
имају добру идеју, оствариву на тржишту, да 
стекну основно економско образовање. Током 
целе школске године млади стичу знања о тр-
жишној економији и своју компанију воде од 
почетка до краја уз помоћ ментора. Ове годи-
не је у програм „Ученичке компаније“ укљу-
чено 275 школа из целе Србије.

Спремни за будућност
Помоћница министра привреде Ка-

тарина Обрадовић Јовановић рекла је да 
се на такмичењу може добро видети како 
средњошколци, као покретачи промена и 
доносиоци нових иницијатива, своје идеје 
претварају у квалитетна дела и производе. 
„Наш циљ је да до 2020. овај програм буде 
доступан у свакој средњој школи у Србији. 
Истинска вредност образовног програма 
‚Достигнућа младих‘ је што подучава уче-
нике да размишљају изван своје тренутне 
ситуације, да буду отворени за промене и да 
се осете спремним за суочавање са будућ-
ношћу, као и да активно учествују у свим 

сегментима савременог живота како би по-
већали своје могућности при запошљавању 
и унапредили свој предузетнички дух“, ис-
такла је Катарина Обрадовић Јовановић.

Програм омогућава младима да од по-
четка до краја воде своје компаније са ре-
алним производима и услугама, као и да 
управљају зарађеним новцем. Дакле, уче-
ници пролазе све фазе рада једне озбиљне 
компаније и то им даје важне компетенције, 
које ће им у будућности значити на њиховом 
каријерном путу. „Достигнућа младих у Ср-
бији“ су једна од 120 организација у свету 
која има право да спроводи такву врсту про-
грама, а извршни директор те организације 
Дарко Радичанин каже да желе да оваква вр-
ста едукације постане саставни део образо-
вног система и да се направи законски оквир, 
како би такав програм на најбољи начин мо- гао да функционише у Србији и да се учени-

ци подстакну да се баве предузетништвом. 
„Могу да кажем да желимо да уз подрш-

ку три министарства: привреде, просвете и 
омладине и спорта, Америчке агенције за 
међународни развој и бизнис сектора достиг-
немо циљ да до 2020. године у свакој средњој 
школи у Србији постоји наставник који је 
едукован да спроводи овакву врсту програ-
ма. Ове године је посебно занимљиво да се 
велики број тимова који су за менторе имали 
нове наставнике укључене у програм пласи-
рао на национално такмичење, што је велики 
успех“, истиче Радичанин. 

Програм „Ученичка компанија“

Национално такмичење ученичких компанија одржано је у Београду, а своје 
производе представило је 20 тимова из Србије, који су били најбољи на 

регионалним такмичењима

УЧЕНИЦИ У УЛОЗИ ПРЕДУЗЕТНИКА

     

     

ДЕЦЕНИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
   Програм „Година предузетништва“, који је покренут 2016. године, прерастао је у „Де-
ценију предузетништва“, са циљем да се пружи свеобухватна подршка развоју малих и 
средњих предузећа. Национална служба за запошљавање укључена је у програм и кроз 
субвенције за самозапошљавање и бесплатну стручну и саветодавну подршку пружа по-
моћ незапосленима са евиденције који желе да покрену сопствени посао. Све информа-
ције о покретању сопственог бизниса заинтересовани са евиденције НСЗ добијају у оквиру 
обуке „Пут до успешног предузетника“, која је настала као потреба да се незапосленима 
пружи информативна, саветодавна и друга неопходна помоћ. 

ОБРАЗОВНИ МОДЕЛ
   „Ученичка компанија“ је образовни мо-
дел који се користи у предузетничком об-
разовању у средњим школама. У оквиру 
овог програма ученици имају прилику да 
науче како идеју претворити у реалност. 
Оснивајући своја мини предузећа про-
лазе кроз јединствено искуство вођења 
компаније, у којем посвећују пажњу не 
само свом производу или делатности, 
већ и запосленима у компанији. На крају 
школске године ученичка компанија се 
затвара, а ученици приказују резултате 
свог пословања.
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На регионалним такмичењима учество-
вало је 175 тимова, а 20 најбољих је добило 
прилику да се представи на такмичењу у 
Београду. Победници ће учествовати на Ев-
ропском такмичењу, а ове године Србија има 
част да буде домаћин и од 16. до 19. јула угос-
тиће ученике из 40 земаља Европе.

„Млади имају сјајне идеје и имају вели-
ке планове за своје компаније. Важно је да 
им пружимо подршку да идеје и остваре, 
да креирају своје производе и услуге које 
ће понудити на тржишту и да једног дана 
постану успешни предузетници. Ми их под-
стичемо да знање примене у пракси, да по-
кажу своје таленте и остваре своје снове. Све 
производе који се представљају данас су они 
сами направили, проверени су и спремни за 
продају”, објашњава наш саговорник и до-
даје да организација „Достигнућа младих“ 
организује едукацију наставника који раде 
као ментори у оквиру ученичких компанија 
и пружају прилику малдима да се представе 
јавности и да учествују на такмичењима. 

Идеја из храстове шуме 
Млади тимови показали су на такми-

чењу да имају сјајне идеје, да су успели да 
развију предузетничке вештине и приказали 
јединствену понуду производа и услуга. Тако 
су посетиоци на такмичењу могли да про-
бају необичне производе, попут колачића од 
брашна направљеног од жира, тестенине од 
бундеве или кокоса, козји сир са најздравијим 
зачинима…

„Зашто да жир буде мит, са Жиржирком 
будите фит”, слоган је шесточланог тима из 
Параћина, који је направио здрав слатки и 
слани оброк од брашна од жира. У питању су 
ученице Технолошке школе, које нам причају 
да су на ту идеју дошле на једном излету у 
близини Параћина, у шетњи кроз храсто-
ву шуму. „Једна другарица се сетила приче 

своје баке да су током рата користили жир 
у исхрани, а затим смо се сетили да смо на 
другој години учили о лековитим својствима 
жира и дошли на идеју да направимо здрав 
производ, који ће људима вратити веру у моћ 
природе“, причају нам. Саме праве брашно од 
жира, а у изради оброка и колачића користе 
и друге здраве састојке, попут бруснице, пре-
пеличјих јаја, меда или свињске масти. Фи-
нансије да направе финални производ обез-
бедиле су продајом акција у школи. 

„Све смо успеле уз помоћ разредне која 
нам је менторка, имале смо више неуспеха 
током покушаја да направимо брашно од 
жира, али смо биле упорне и успеле смо. За 
сада продајемо само у свом граду, али пла-
нирамо да званично региструјемо компанију, 
да је развијамо и ширимо понуду производа”, 
амбициозне су ученице-предузетнице, али 
не без разлога. Увере се у то они који про-
бају њихове производе. Младима саветују 
да уколико имају добру идеју размисле да је 
остваре на тржишту, као и да учење о пре-
дузетништву може много да им помогне код 
одабира будућег посла.

Од идеје до бренда 
На једном штанду нуди се паста разних 

боја. Кажу да је направљена од бундеви-
ног, кокосовог и хељдиног брашна. Праве је 
млади будући кувари из Вршца. Ученичка 
компанија „Boutique pasta“ своје производе 
продаје на школској пијаци и кажу да су сви 
одушевљени укусом. Постоје четири месе-
ца и већ имају спонзора, једну продавницу 
здраве хране у том граду, у којој може да се 
купи њихов производ.

„Бавити се предузетништвом поред школ-
ских обавеза тешко је и напорно, али ми смо 
посвећени и јако добро функционишемо као 
тим, па је тако и успех загарантован”, сигурни 
су ови млади људи. 

Да је тимски рад важан за успех једне ком-
паније кажу нам и ученици Пољопривредне 
школе из Пожеге, чланови тима „Cheese-whey“, 
који од козјег млека праве сир и сурутку. Поче-
ли су са ученичком компанијом, а тренутно се 

гради млекара, па је у плану да се поред школе 
направи продавница, где би могли да изложе 
и продају своје производе. “Наш производ је 
здрав и људи су одмах препознали квалитет. 
Посебно водимо рачуна о безбедности хране, а 
правимо десет врста козјег сира, са додатком 
најздравијих биљака, као што су мајчина ду-
шица, сремуш, љута папричица… Желимо да 
направимо препознатљив пожешки бренд, а 
касније и да пласирамо сир на нострано тр-
жиште”, кажу ученици. 

Њихов ментор, професор физике и вас-
питач у Дому ученика Милијан Ђоковић, већ 
четири године је укључен у програм „Уче-
ничке компаније“ и каже да се ђаци сваке 
године све више усавршавају, унапређују 
пословање и начине да своје производе на 
најбољи начин представе потенцијалним 
купцима. „Млади су спремни да уче. Остају 
најбољи и они који су потпуно посвећени, 
јер се деси да неко одустане због немогућ-
ности да усклади овакав интензиван темпо 
са свакодневним школским обавезама”, каже 
Ђоковић и додаје да се нада да ће ђацима ова 
едукација и стицање праксе помоћи да јед-
ног дана буду успешни у свом послу. 

Победници националног такмичења уче-
ничких компанија представљаће Србију на 
европском финалу, које ће по први пут бити 
одржано у Београду, од 16. до 19. јула ове годи-
не. Наша земља ће тако на лето бити домаћин 
најбољим ученичким компанијама из 40 ев-
ропских земаља. Јелена Бајевић

     
НАГРАЂЕНИ

   Ученичка компанија „Groove Street” из Пете економске школе у Београду освојила је прво 
место на Националном такмичењу најбољих ученичких компанија. Ови ученици се у оквиру 
своје компаније баве производњом наруквица са QR кодом, који у себи садржи информације 
о здравственом стању особе која је носи, па је евентуално пружање прве помоћи тој особи 
олакшано. 
   Друго место освојила је ученичка компанија „Lab&Health” (Медицинска школа „Сестре Нин-
ковић“, Крагујевац) са специфичним козметичким производима са додатком љуте папричице, 
док је треће место припало ученицима из компаније „Joint Venture” (Средња школа „Душан 
Тривунац Драгош“, Сврљиг), који користе отпад из процеса прераде ароматичног биља ради 
производње простирки за кућне љубимце. 
   Поред награда за најбољу ученичку компанију, додељене су и награде „Предузетникус“ за 
најбољег наставника године (Маријана Кнежевић, Геодетска техничка школа у Београду) и 
најбољег пословног волонтера године (Маријана Павловић, КПМГ).

     
ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ У СРБИЈИ

   „Достигнућа младих у Србији“ спроводи образовне програме из области предузетништва 
и финансијске писмености, по лиценци светске организације „Junior Achievement“. Програ-
ми се одвијају преко целе године и бесплатни су за све ученике основних и средњих школа 
у Србији. Циљ је да се едукује предузимљива генерација, отворена за промене, која је 
спремна да додатно учи и усавршава се како би повећала своје могућности за запошља-
вање. Ученици уз помоћ обучених и искусних ментора стичу управљачке и организационе 
вештине, способност да раде у тиму и јачају своје компетенције. Поред теоријске наставе, 
током године за српске ђаке реализује се између 15 и 20 такмичења и сајмова, локалног, 
националног и међународног карактера.
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У организацији Друштва за информати-
ку Србије, одржан је научно-стручни 
скуп „Информатика 2018: Нови трен-
дови у развоју информационих сис-

тема“, 15. маја на Грађевинском факултету 
у Београду, где су стручњаци из академске 
средине и ИТ индустрије представили многе 
актуелне теме у савременој информатици. 
Дискутовало се о ЕРП-у у облаку, заштити 
података о личности и актуелној уредби ЕУ 
ГДПР, ефикасним мерама заштите података, 
блокчејну и понуди коина/токена, као и лока-
цијским сервисима. 

Скуп је отворио декан Грађевинског факул-
тета Бранко Божић, који нагласио да се једино 
у сарадњи са информационим технологијама, 
другим инжењерским струкама и интрадис-
циплинарним приступом може очекивати нова 
вредност, како у грађевинској струци тако и у 
свим гранама привреде, да би домаће компа-
није не само учествовале него биле и носиоци 
посла капиталних инвестиција.

На тему ЕРП система предавао је Огњен 
Пантелић, доцент на Факултету организацио-
них наука, који је објаснио да се од почетка 
примене ЕРП система компаније труде да 
пронађу баланс између високих трошкова 
система и комплексности, а са друге стране 
потребе за прилагођавањем и флексибилно-
шћу. Највећи број корисника од ЕРП-а првен-
ствено тражи потпуну подршку финансијама 
и рачуноводству. Последњи модел укључује 
постављање ЕРП система на „клауд“ платфор-
му и заиста се један део ЕРП тржишта креће у 
том смеру, где се предности огледају у мањим 
трошковима и бржој имплементацији. Самим 
тим се сматра ако је „рачунарство у облаку“ 
модел успешан за основне апликације и раз-
војне алате, могао би као такав да буде пого-
дан и за основне апликације. „Облак“ је омо-
гућио компанијама свих величина да понуде 
испоруку високе доступности. Постоји велика 
вероватноћа да ће се овакав вид коришћења 
ЕРП решења показати приступачним и ис-
плативим за многе привредне субјекте.

„Сигурност и заштита података у савре-
меном свету представља велики део тржишта 
у ИТ сектору, с обзиром да је сигурност апли-
кација које се користе подразумевана карак-
теристика и свако нарушавање сигурности 
се одражава негативно на број корисника 
апликације, а самим тим и на профит. Други 
битан аспект је и очување приватности пода-
така, различитом правном регулативом, која 
је у све већој мери заступљена и дефинише 
правила која апликације морају да испуне 
да би могле да се користе“, објаснио је Жарко 
Станисављевић, доцент на Електротехничком 
факултету и нагласио да је развој безбедног 
софтвера нова област која се убрзано развија и 
добија на значају. Када је у питању едукација 
у области информационе сигурности у Србији, 
тренутно се изграђују капацитети у високом 
образовању кроз међународни пројекат.

Актуелну уредбу ЕУ о заштити пода-
така о личности (General Data Protection 
Regulation, GDPR) презентовао је Ђорђе Кри-
вокапић, доцент Факултета организационих 
наука, који је објаснио да је ГДПР нови прав-
ни оквир који прописује начин коришћења 
података о личности грађана ЕУ и компанија 
које послују са седиштем у оквиру ЕУ. Свака 
организација која у пословне сврхе обрађује 
податке ЕУ грађана мораће да се придржава 
нових правила о заштити података о лично-
сти, чак иако јој је седиште изван територије 
ЕУ. ГДПР уводи нова и свеобухватнија прави-
ла у погледу коришћења и заштите подата-
ка о личности, а сама чињеница да казне за 
непоштовање ових прописа досежу и до 20 
милиона евра, говори о неопходности право-
временог усаглашавања пословања органи-
зација са новом регулативом.

„Од 25. маја 2018. године ГДПР ће бити 
на снази, а од прве половине 2018. године 
највероватније и домаћи закон заснован на 
ГДПР-у. То ће у великој мери утицати на вашу 
правну одговорност и на ризике по ваше 
пословање. Неће одмах доћи до милионских 
казни, али није немогуће да они који игнори-
шу постојање овог закона заправо потпуно 

изгубе репутацију и буду на мети удара каз-
ни. Битно је подизати капацитете сопствених 
организација и адекватно се припремати за 
примену нове уредбе“, рекао је Кривокапић.

Блокчејн је протокол, нови ниво интер-
нета који је заживео 2009. године као и прва 
криптовалута биткоин, захваљујући идеји 
Сатоши Накамота, чији идентитет до дана да-
нашњег није познат и не зна се да ли се ради о 
појединцу или групи људи. Отприлике мање 
од 1% становништва је укључено у такозвану 
„internet value“. Тако је настала иницијална по-
нуда коина/токена, концепцијски веома слич-
на иницијалној јавној понуди, која је последњи 
корак пред излазак на берзу неке компаније. 
Огроман број стартап компанија у последње 
две године је управо преко иницијалне понуде 
коина организовао прикупљање средстава за 
реализацију својих пројеката. Добар пример је 
словеначки „Спортико“, чија идеја је да млади 
спортисти дођу до инвеститора, а инвеститори 
добијају могућност да им се уложена средства 
вишеструко врате, а сами спортисти постају 
професионалци.

„Замисао је да у периоду од 5 до 10 го-
дина буде усвојена јединствена валута за цео 
свет, како би корисници и инвеститори могли 
да тргују широм света“, објаснио је Срећко 
Миодраговић, из компаније „Com Trade“.

Тему локацијских сервиса у служби мар-
кетинга представили су Петар Богојевић и Ву-
кашин Влаховић, из компаније „Сага“, и објас-
нили да се подаци добијени кроз локацијске 
сервисе базиране на вај-фај (Wi-Fi) техноло-
гијама могу искористити на више начина. Ти 
подаци дају додатну перспективу пословању 
о кретању корисника у њиховим објектима, 
чиме организације могу ефикасније организо-
вати свој пословни простор или кориговати 
своју понуду. На тај тачин маркетинг одељења 
имају алат којим могу мерити ефикасност и 
продорност промотивних кампања или ста-
тистику на основу које могу склапати додатна 
спонзорства и партнерства. 

Научно-стручни скуп био је веома успе-
шан и интерактиван, те је пружио одговоре 
на најактуелнија питања у савременој ин-
форматици. 

УЛАГАЊЕ У ИТ НИЈЕ ТРОШАК,
ВЕЋ ИНВЕСТИЦИЈА

Информатика 2018

На научно-стручном скупу се дискутовало о ЕРП-у у облаку, заштити података 
о личности и актуелној уредби ЕУ ГДПР, ефикасним мерама заштите података, 

блокчејну и понуди коина/токена, као и локацијским сервисима

Тамара Сарић



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

844
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                             16 
Медицина                                        20
Здравство и социјална заштита                  27
Индустрија и грађевинарство             27
Саобраћај и везе                                       29
Наука и образовање                        30

Бесплатна публикација о запошљавању 923.05.2018. |  Број 778 |   
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       Администрација и управа

БЕОГРА Д 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Управа за трезор
     

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 
– исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и 
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима - пре-
чишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), 
в.д. директор Управе за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 
7-9 

II Радно место које се попуњава:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД 

1) Начелник Одељења, Одељење 
за управљање финансирањем, 

рачуноводством и контролом, Сектор 
за финансирање, рачуноводство и 

контролу, звање виши саветник 
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука 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; познавање рада на рачунару и нај-
мање 7 година радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
законских прописа који регулишу област државне упра-
ве, буџетског система и рачуноводства, платних услуга 
– усмено; познавање рада на рачунару (MS Office, Интер-
нет) – практичним радом на рачунару; вештине аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања, организационих 
способности и вештина руковођења – посредно, путем 
стандардизованих тестова; вештина комуникације-усмено.

III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: 
Сања Аврам, тел: 011/2927-504 и Милица Недељковић, тел: 
011/3202-320.

Услови за рад на наведеном радном месту: 
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.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у 
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-

гинал или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на ком рад-
ном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/ уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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.

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.

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 сајту 
Управе за трезор, у делу Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/
src/competitions/

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

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се почев од 7. јуна 2018. године, са почетком 
у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање 
кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно кри-
ло и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп 
Лукина 7-9.  

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем на контакт 
бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о 
датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе 
изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве 
које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати 
на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ: За наведено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о поло-
женом правосудном испиту. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен. Пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране 
јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаго-
времене и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-стра-
ници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-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 орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст 
и 109/09) и закључака Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 Број: 112-10336/2017 од 25. 
октобра 2017. године и 51 Број: 112-2855/2018 од 27. марта 
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 бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:
 
1. Радно место за праћење предшколског 

васпитања и образовања, разврстано 
у звање млађи саветник, у Сектору за 
предшколско и основно образовање 
и васпитање, Одељењe за области 

предшколског и основног образовања 
и васпитања - Група за послове 

предшколског васпитања и образовања
  1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми стручних основа за 
израду закона и подзаконских аката у овој области; учест-
вује у припреми Плана остваривања припремног предш-
колског програма, програма васпитно-образовног рада 
са децом са сметњама у развоју и са децом на болничком 
лечењу, у сарадњи са школским управама; учествује у 
припреми документације за реализацију исплата за ост-
варивање припремног предшколског програма, програма 
васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју 
и са децом на болничком лечењу; сарађује са установа-
ма, школским управама, јединицама локалне самоуправе 
у решавању питања у функционисању установа и оства-
ривању предшколских програма; израђује критеријуме за 
мрежу предшколских установа; обрађује предмете и пред-
ставке из области предшколског васпитања и образовања; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
 
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких 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, завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, познавање једног свет-
ског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Закона 
о предшколском васпитању и образовању - 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, Немањина 22-26 

2. Радно место за административне 
послове, разврстано у звање референт, 

у Сектору за дуално и предузетничко 
образовање и васпитање 

 1 извршилац

Опис послова: Прима, прегледа, распоређује, евидентира 
и доставља акта у рад; припрема материјале за учешће на 
састанцима и води евиденције од значаја за рад Сектора; 
стара се о набавци канцеларијског материјала за потребе 
Сектора; обавља послове везане за службена путовања 
запослених; обавља административне послове за потре-
бе комисија и других радних тела из области образовања; 
стара се о потписивању аката и записника; даје основна 
обавештења странкама о решавању њихових захтева и 
организује пријем странака; организује састанке и води 
записнике по налогу помоћника министра; обавља и друге 
послове по налогу помоћника министра.

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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Посао се не чека, посао се тражи

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању, 
гимназија или средња стручна школа друштвеног, природ-
ног или техничког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, познавање 
једног страног језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Уредбе о канцеларијском пословању органa државне упра-
ве - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- провераваће се практичним радом на рачунару; позна-
вање једног страног језика - увидом у сертификат или 
други доказ o познавању једног страног 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. 

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

III Лицe којe je задуженo за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 3621-589.

IV Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 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 фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (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); 
оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа о познавању једног светског језика; оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де радне дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у 
радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни 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 службе-
на евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству и уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање 
о којима се води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покретање 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 
web 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.

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

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, 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 12. јуна 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 бр. 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 држав-
ном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима 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 правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испит.

Кандидати коју конкуришу на oба радна 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. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 
1. Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. 
став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји: Центар за 
истраживање несрећа у саобраћају, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник Главног истражитеља 
– Главни истражитељ за ваздушни 

саобраћај – руководилац Сектора за 
истраживање несрећа у ваздушном 

саобраћају у Центру за истраживање 
несрећа у саобраћају - положај у 

четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором у делу истрага, анали-
за, превенције и међународне сарадње у ваздушном сао-
браћају; планира, усмерава и надзире рад државних служ-
беника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора 
са другим органима; врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора; обавља и друге послове по налогу Главног 
истражитеља-директора.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из нау-
чне односно стручне области машинско инжењерство 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 
девет година радног искуства у струци, односно најмање 
девет година радног искуства у ваздушном саобраћају од 
којих најмање три године радног искуства на пословима у 
вези са безбедношћу у ваздушном саобраћају и истражи-
вању несрећа; познавање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: ппознавање 
области из делокруга Сектора за истраживање несрећа у 
ваздушном саобраћају у Центру за истраживање несрећа 
у саобраћају; стручна оспособљеност за рад на положају 
и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и 
разговором; вештина аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања, организационе способности и вештина 
руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; 
познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању 
енглеског језика; познавање рада на рачунару - практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару. 

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Чакорска 6.

2. Помоћник Главног истражитеља - 
Главни истражитељ за железнички 
саобраћај - руководилац Сектора за 

истраживање несрећа у железничком 
саобраћају и међународну сарадњу 
у Центру за истраживање несрећа у 

саобраћају - положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором у делу истрага, ана-
лиза, превенције и међународне сарадње у железничком 
саобраћају; планира, усмерава и надзире рад државних 
службеника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга 
Сектора са другим органима; врши најсложеније послове 
из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу 
Главног истражитеља-директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из нау-
чне односно стручне области машинско инжењерство на 

Администрација и управа
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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 
девет година радног искуства у струци, односно најмање 
девет година радног искуства у железничком саобраћају од 
којих најмање три године радног искуства на пословима у 
вези са безбедношћу у железничком саобраћају и истра-
живању несрећа, познавање енглеског језика и познавање 
рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да 
учеснику конкурса није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за истраживање несрећа у 
железничком саобраћају и међународну сарадњу у Центру 
за истраживање несрећа у саобраћају; стручна оспособље-
ност за рад на положају и вештина комуникације – увидом 
у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, организационе спо-
собности и вештина руковођења – посредно, путем стан-
дардизованих тестова; познавање енглеског језика - увидом 
у доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Чакорска бр. 6.

3. Помоћник Главног истражитеља - 
Главни истражитељ за водни саобраћај 
- руководилац Сектора за истраживање 
несрећа у водном саобраћају, анализу 
и превенцију узрока несрећа у Центру 

за истраживање несрећа у саобраћају - 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором у делу истрага, ана-
лиза, превенције и међународне сарадње у водном сао-
браћају; планира, усмерава и надзире рад државних служ-
беника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора 
са другим органима; врши најсложеније послове из дело-
круга Сектора; обавља и друге послове по налогу Главног 
истражитеља-директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из нау-
чне односно стручне области машинско инжењерство 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 
девет година радног искуства у струци, односно најмање 
девет година радног искуства у водном саобраћају од којих 
најмање три године радног искуства на пословима у вези са 
безбедношћу у водном саобраћају и истраживању несрећа, 
познавање енглеског језика и познавање рада на рачуна-
ру; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за истраживање несрећа у 
водном саобраћају, анализу и превенцију узрока несрећа 
у Центру за истраживање несрећа у саобраћају; стручна 
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације 
– увидом у податке из пријаве и разговором; вештина анали-
тичког резоновања и логичког закључивања, организационе 
способности и вештина руковођења – посредно, путем стан-
дардизованих тестова; познавање енглеског језика - увидом 
у доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Чакорска 
бр. 6.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс огла-
шен у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеруч-
но потписана. 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује рад-
но искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органима 
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима достављају уверење о положеном правосудном 
испиту); доказ о познавању енглеског језика и доказ о позна-
вању рада на рачунару.
Поред наведених доказа, за положај:
- помоћник Главног истражитеља - Главни истражи-
тељ за ваздушни саобраћај - руководилац Сектора за 
истраживање несрећа у ваздушном саобраћају у Центру за 
истраживање несрећа у саобраћају, учесник конкурса је у оба-
вези да достави доказ о најмање девет година радног иску-
ства у струци, односно најмање девет година радног искуства 
у ваздушном саобраћају од којих најмање три године радног 
искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном 
саобраћају и истраживању несрећа;
- помоћник Главног истражитеља - Главни истра-
житељ за железнички саобраћај -  руководилац Сек-
тора за истраживање несрећа у железничком саобраћају и 
међународну сарадњу у Центру за истраживање несрећа у 
саобраћају, учесник конкурса је у обавези да достави доказ 
о најмање девет година радног искуства у струци, односно 
најмање девет година радног искуства у железничком сао-
браћају од којих најмање три године радног искуства на 
пословима у вези са безбедношћу у железничком саобраћају 
и истраживању несрећа;
- помоћник Главног истражитеља - Главни истра-
житељ за водни саобраћај - руководилац Сектора за 
истраживање несрећа у водном саобраћају, анализу и пре-
венцију узрока несрећа у Центру за истраживање несрећа 
у саобраћају, најмање девет година радног искуства у стру-
ци, односно најмање девет година радног искуства у водном 
саобраћају од којих најмање три године радног искуства на 
пословима у вези са безбедношћу у водном саобраћају и 
истраживању несрећа.

Лице које не достави писани доказ познавању рада на рачу-
нару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да 
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
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.

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

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене дока-
зе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, 
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић тел. 
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао), биће 
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Центрa за 
истраживање несрећа у саобраћају, на интернет страни-
ци Службе за управљање кадровима, на порталу е-упра-
ве, на огласној табли, интернет страници и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
вају положаји који су предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 
1. Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. 
став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац 
Сектора за европске интеграције и 

међународну сарадњу у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе - 

положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; остварује 
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обез-
беђује израду и спровођење процедура за систем упра-
вљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем 
програма и пројеката из средстава ЕУ, по принципима 
индиректног управљања; остварује сарадњу са другим 
релевантним органима и по потреби надзире и контроли-
ше њихов рад у планирању и спровођењу пројеката из 
средстава ЕУ, у складу са договореним процедурама; врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и дру-
ге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно научног поља 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких 
наука 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 9 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару; знање енглеског језика; држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Сектора за европске интеграције и 
међународну сарадњу у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе; познавање права Европске уније; 
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина 
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; 

Администрација и управа
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познавање рада на рачунару – практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; 
знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглес-
ког језика; вештинa аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, организационе способности и вештина руко-
вођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Бирча-
нинова бр. 6.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке 
о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту); доказ о познавању рада 
на рачунару и доказ о знању енглеског језика.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на 
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на 
рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да 
поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да прија-
ви полагање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служби за упра-
вљање кадровима достави доказ о положеном државном 
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

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.

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

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

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене дока-
зе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандитат учинити сам. 

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање 
кадровима.

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић тел. 
011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-

ма у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао), биће 
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министар-
ства државне управе и локалне самоуправе, на интернет 
страници Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет страници и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

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

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове републичких органа, на осно-
ву чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправ-
ка, 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 
јавних средстава 51 број: 112-12831/2017 од 28.12.2017. 
године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа за 
заједничке послове републичких органа, Београд, Немањи-
на 22-26. 
 
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место оператер за 
информатичку и техничку подршку у 
звању референт, Одсек за техничку 
подршку, Одељење за системско-

техничку подршку, Сектор за 
информатичку подршку

1 извршилац

Опис послова: Пружа информатичку и техничку помоћ 
корисницима; припрема извештаје о извршеној подршци; 
води евиденцију везано за послове инсталације, одржа-
вања и сервисирања рачунарске и комуникационе опреме; 
инсталира и дограђује антивирусни софтвер и антивирусну 
заштиту; стара се о администрацији оперативних система 
корисника; врши поправке мрежних прикључака и врши 
замену и развлачење мрежних каблова; одржава комуни-
кационе ормаре и мрежну опрему која се налази у њима; 
води евиденцију о инсталацијама опреме, софтвера и кон-
фигурацији мреже и обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спре-
ма информатичког или техничког смера, најмање две годи-
не радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи; Законa о информационој безбедности,  
ISO 27001 Систем манаџмента безбедношћу информација 
- усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на 
рачунару – практични рад.

2. Радно место финансијско-
рачуноводствени аналитичар у звању 
саветник, Одељење за финансијско-

рачуноводствене и аналитичке послове, 
Сектор за финансијско-материјалне 

послове
 2 извршиоца

Опис послова: Припрема извештаје, финансијске пре-
гледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за 
финансијско-материјално пословање; прати финансијске 
аспекте реализације уговора; развија, припрема и предла-
же финансијске планове; припрема опште и појединачне 
акте у вези са финансијско рачуноводственим пословима; 
контролише припрему и обраду захтева за плаћање по 
различитим основама; даје стручна мишљања у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима и обавља 
друге послове по налогу начелника Одељења.
 
Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање у оквиру образовно научног поља друштвено-хума-
нистичких 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 4  године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, знање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи, Закона о буџетском систему, Уредбе 
о буџетском рачуноводству и Закона о порезу на додату 
вредност – усмено; вештина комуникације – усмено;знање 
рада на рачунару – практични рад.

3. Радно место за књиговодствене 
послове и финансијско извештавање у 

звању самостални саветник, Одељење за 
књиговодствене послове и финансијско 
извештавање, Сектор за финансијско-

материјалне послове
 1 извршилац

Опис послова: Надгледа израду и врши контролу 
извештаја, врши контролу података неопходних за израду 
анализа, извештаја из области књиговодствених послова; 
стара се о правилном састављању тромесечних извештаја о 
извршењу буџета; стара се о изради закључних књижења 
и завршног рачуна; води помоћне књиге у складу са про-
писима о буџетском рачуноводству; припрема извештаје 
о извршењу буџета; врши контролу обрачуна ПДВ-а; ста-
ра се о усаглашености књиговодственог стања Управе са 
евиденцијом Управе за трезор; стара се о усаглашавању 
књиговодственог стања са годишњим пописом имовине и 
обавеза; сарађује са органима контроле и  обавља друге 
послове по налогу начелника Одељења.

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 4  године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи, Закона о буџетском систему; Закона 
о порезу на додату вредност; Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски сис-
тем - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада 
на рачунару – практични рад.
 
4. Радно место послови радних односа у 
звању саветник, Одсек за радне односе, 
Одељење за људске ресурсе, Сектор за 

правне и административне послове
 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези остваривања 
права, обавеза и одговорности државних службеника и 
намештеника; учествује у припреми изјашњења на жалбе 
Жалбеној комисији Владе; обавља послове који се одно-
се на вођење информационог система за развој кадрова 
(Perbit views); припрема предлоге уговора о привременим 
и повременим пословима и уговора о делу и стара се о 
њиховом спровођењу; пружа стручну помоћ државним 
службеницима и намештеницима у остваривању права из 
радног односа;  саставља извештаје и даје информације 
из области радних односа; израђује уговоре о раду и дру-
га акта за намештенике и обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-

Администрација и управа



   |  Број 778 | 23.05.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи; Закона о државним службеницима; 
Закона о раду – усмено; вештина комуникације – усмено; 
познавање рада на рачунару – практични рад.

5. Радно место организатор пријема и 
евиденције захтева корисника у звању 
референт, Одељење за информационо-

документационе и библиотечке послове, 
Сектор за правне и административне 

послове
2 извршиоца

Опис послова: Прима и евидентира захтеве републич-
ких органа за информационо-документационим и библи-
отечким фондом; припрема извештаје према захтевима 
корисника, води евиденцију захтева и архивира исте, стара 
се о евиденцији стручне литературе; евидентира дописе 
и захтеве републичких органа; ажурира списак примала-
ца Информативног билтена пратећи именовања и раз-
решења, обавља послове коректуре пре објављивања 
Информативног билтена и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спре-
ма друштвеног, техничког смера или гимназија, најмање 
две године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљењости, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање Закона о државној 
управи; Закона о библиотечкo-информационој делатности; 
Закона о старој и реткој библиотечкој грађи - усмено; 
вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару 
– практични рад. 

 6. Радно место за координацију 
архитектонских послова у звању 
саветник, Одсек за инжењерско 

грађевинске послове, Одељењe за 
инвестициону изградњу и адаптацију 

објеката, Сектор за инвестиције и 
инвестиционо и текуће одржавање

 1 извршилац

Опис послова: Прати стање, припрема планове и 
извештаје о реализацији инвестиционих пројеката из 
делокруга Одсека који се односе на архитектонске посло-
ве; израђује анализе и предлаже мере у циљу ефикасног 
и оперативног извршења планских активности; припрема 
предлоге везане за реализацију инвестиционих пројека-
та и сарађује са државним органима; проверава технич-
ку документацију за добијање потребних дозвола и реа-
лизује радове на инвестиционим пројектима; израђује 
обавештења и координира реализацију инвестиционих 
пројеката са крајњим корисником; врши стручни надзор 
над извођењем архитектонских радова, контролу динамике 
реализације инвестиционих пројеката на терену и стара се 
о извршењу динамичких планова; учествује у изради доку-
ментације у поступцима јавних набавки везаним за реали-
зацију инвестиционих пројеката и обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из стручне области архитектура на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама,  специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
4  године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три годинe радног искуства у струци, лиценца 
Инжењерске коморе Србије, положен државни стручни 
испит и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државној управи; Закона о јавним набавкама; Закона о 
планирању и изградњи; Правилника о садржини и начину 
вођења стручног надзора - усмено; вештина комуникације 
– усмено;  знање рада на рачунару – практични рад.

7. Радно место начелник Одељења у 
звању самостални саветник, Одељење 
за инвестиционо и текуће одржавање 

објеката, Сектор за инвестиције и 
инвестиционо и текуће одржавање,

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире 
рад запослених у Одељењу; утврђује стање, организује 
послове и предлаже мере за унапређење у области инвес-
тиционог и текућег одржавања објеката; припрема и 
израђује извештаје из области инвестиционог и текућег 
одржавања; припрема инвестиционо-техничку документа-
цију, предмер и предрачун радова за спровођење набавки; 
прати реализацију у смислу контроле квалитета и кванти-
тета реализованих радова од стране извршилаца; врши 
контролу и оверу рачуна изведених радова у складу са 
склопљеним уговорима; учествује у раду комисија за спро-
вођење поступака набавки и раду комисија за примопре-
дају радова и пријем опреме и обавља друге послове по 
налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образо-
вање из стручне области грађевинско, машинско инжењер-
ство или електротехничко и рачунарско инжењерство 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 4  године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у струци, 
лиценца Инжењерске коморе Србије, положен државни 
стучни испит, знање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљењости, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
државној управи; Закона о јавним набавкама; Закона о плани-
рању и изградњи; Правилника о садржини и начину вођења 
стручног надзора - усмено; вештине аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања, организационе способности 
и вештина руковођења – путем стандардизованих тестова;  
вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – 
практични рад.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Управа за заједничке послове републичких органа, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења: Данијела 
Марковић, тел: 011/3616-310, Управа за заједничке посло-
ве републичких органа.

VI  Услови за рад на радном месту: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну 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 конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење 
или други акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом и у којем периоду је стечено рад-
но искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државних органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу. Поред наведених доказа за 
радно место под редним бројем 1.  потребно је приложи-
ти и сертификат којим се потврђује познавање енглеског 
језика. Поред наведених доказа за радно место под редним 
бројем 6. и 7. потребно је приложити и лиценцу Инжењер-
ске коморе Србије. 

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 у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријавним канцеларијама у основним 

судовима, односно у општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

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

Потребно је да кандидат уз напред наведене доказе, доста-
ви попуњену изјаву којом се опредељује за једну од могућ-
ности: да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене 
доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

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

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Службе за 
управљање кадровима http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/
ostalo/index.dot

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, провера познавања/знања рада на рачунару, про-
вере вештина аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности и провера других 
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у 
тексту јавног конкурса, обавиће се почев од 06.06.2018. 
године, а о термину и месту провере кандидати ће бити 
накнадно обавештени на контакте (бројеве телефона) које 
наведу у својим пријавама. 

 
Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријавним канцеларијама у основним судовима, односно у 
општинским управама као поверени посао) биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за зајед-
ничке послове републичких органа: www.uzzpro.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.

На наведеној веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма кандидати који конкуришу могу се упознати са описом 
послова за наведена радна места. 

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.

Администрација и управа 

www.nsz.gov.rs
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КРАГУЈЕВАЦ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТОПОЛА
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа бб

тел. 034/6811-618
e-mail: kctopola@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Услови за избор: да има стечено високо обра-
зовање друштвеног смера, 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; најмање пет година радног искуства у струци; да 
има искуство у организацији, планирању и реализацији 
културно уметничких манифестација и других културних 
садржаја ,односно искуство и учествовање на пословима 
и пројектима културе које спроводи и организује јавно 
предузеће, друга правна лица или удружења грађана; да 
има знање страног језика; да има знање рада на рачунару; 
место рада Топола; директор се именује на четири године; 
стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата про-
веравају се у изборном поступку увидом у податке уз прија-
ве документације, а потом и разговором након утврђивања 
испуњености услова из конкурса; пријава на конкурс тре-
ба да садржи : име и презиме кандидата , датум и место 
рођења, адресу становања, емаил адресу, број телефона, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства , с кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, као и пред-
лог програма рада и развоја установе као саставни део 
документације. Послови директора: организује и руково-
ди радом установе; стара се о законитости рада установе; 
предлаже основе пословне политике,програм рада и план 
развоја установе и финансијски план установе и предузима 
мере за спровођење пословне политике, плана развоја и 
програма рада; одговоран је за спровођење програма рада 
установе; одговоран је за материјално-финансијско посло-
вање установе; доноси Правилник о унутрашњој организа-
цијии систематизацији послова и друга општа акта у складу 
са законом и статутом установе; извршава одлуке Управног 
одбора и присуствује седницама без права одлучивања; 
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговор-
ностима запослених у складу са законом и колективним 
уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са 
законом и Статутом; закључује уговоре у име и за рачун 
установе, даје овлашћења за заступање и даје овлашћења 
из делокруга свог рада.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз конкурс на пријаву: 
предлог програма рада установе Културни центар Топола 
за наредни четворогодишњи период; диплому о стручној 
спреми; исправе којима се доказује најмање пет година 
радног искусва у струци( потврде, решења, копија радне 
књижице); исправе којима се доказује радно искуство у 
организацији, планирању и реализацији културно уметнич-
ких манифестација и других културних садржаја, односно, 
искуство и учествовање на пословима и пројектима култу-
ре које спроводи и организује јавно предузеће, друга прав-
на лица или удружења( потврде, решења, копија радне 
књижице); одговарајућа потврда или сертификат којим се 
доказује знање страног језика као и знање рада на рачуна-
ру. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Адреса на коју се подноси пријава са доказима: Кул-
турни центар Топола, Булевар вожда Карађорђа бб 34310 
Топола са назнаком ,,За јавни конкурс- за избор директора 
Културног центра Топола” или донети лично у просторије 
Културног центра Топола. Лице задужено за контакт: Боја-
на Ђорђевић, тел. 034/6811-618 kctopola@mts.rs. Напо-
мена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком про-
тив кога се може изјавити посебна жалба у року од три 
дана од дана достављања закључка. Жалба не задржа-
ва извршење закључка. Овај оглас се објављује у једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на целој терито-
рији Републике Србије, као и на сајту Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса.

НОВИ ПА ЗАР

ОПШТИНА ТУТИН
36320 Тутин, Ферхадија 1

Саветник за заштиту права пацијената
Опис посла: стара се о заштити права пацијената у складу 
са законом; поступа по поднетим приговорима пацијената 
утврђујући све релевантне чињенице и околности; пружа 
потребне информације и савете у вези са правима пације-
ната; сарађује са здравственим установама на територији 
локалне самоуправе на примарном нивоу у поступању по 
приговорима пацијената; сарађује са Саветом за здравље; 
сачињава извештаје о раду на заштити права пацијената; 
учествује у едукацијама; учествује у реализацији пројеката 
у области примарне здравствене заштите и јавног здравља 
у којима се локална самоуправа појављује као носилац или 
партнер; припрема анализе, информације и извештаје из 
делокруга. Обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Одељења и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање (из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука из научне области пра-
во), на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три годи-
не радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). Заинтересовани кандидати 
су у обавези да уз пријаву за конкурс доставе следећу 
документацију: пријаву са кратком биографијом, уверење 
о држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема), уве-
рење о положеном државном стручном испиту (кандида-
ти који немају положен државни стручни испит могу се 
примити на рад под условом да државни стручни испит 
положе у року од шест месеци; уколико изабрани канди-
дат не положи државни стручни испит у горе наведеном 
року престаје му радни однос); уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у Општинској управи Општине 
Тутин; потврда о радном искуству; оверена фотокопија 
решења о распоређивању, односно оверена фотокопија 
уговора о раду кандидата у досадашњој установи или 
предузећу чији је оснивач локална самоуправа. Рок за 
подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Адреса на коју се 
подносе пријаве (у затвореној коверти): Општинска упра-
ва Општине Тутин, Ферхадија 1, Градски трг, 36320 Тутин, 
са назнаком: „За јавни конкурс“. Навести и радно место за 
које се конкурише. Јавни конкурс објављује се на интер-
нет презентацији општине Тутин: www.opstina tutin.rs и на 
огласној табли Општинске управе Oпштине Тутин. Јавни 
конкурс ће спроводити конкурсна комисија коју формира 
начелник Општинске управе Општине Тутин. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
конкурсна комисија ће одбацити закључком.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Градски парк бб

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: 1. да има високу стручну спрему (одговарајуће 
високо образоваје на студијама другоог степена дипломске 
академске студије - мастер , специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије или високо образо-
вање на основним студијама у трајању од четири године) 2. 
да има три године радног искуства у култури, 3) да се про-
тив њега не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, 4) да је држављанин Републике Србије, 5) да је 
опште здраствено способан. Конкурсна документација за 
избор кандидата директора Библиотеке треба да садржи: 
1. Предлог програма рада и развоја Библиотеке за пери-
од од 4 године, 2. оверена копију дипломе, 3. доказ о рад-
ном искуству у култури, 4. биографија која мора да садржи 
елелменте који доказују стручност из делокруга рада уста-
нова културе са кратким предлогом остварених резултатта 
у раду, 5. уверење надлежног органана да се против њега 
не води истрага и да против њега није подигута оптужица 
( не старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, 6. уверење о држављанству Републи-
ке Србије, 7. извод и матичне књиге рођени, 8. ишчитану 

личну карту, 9. доказ о општој здраственој способности - 
лекарско уверење. Пријаве се могу слати путем поште на 
горе наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ”

Алибунар

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава сле-
деће услове: да има високу стручну спрему из области 
друштвено-хуманистичких наука; да има 5 година рад-
ног искуства на пословима у култури; да нема законских 
сметњи за његово именовање; да је у свом раду показао 
организаторске и пословне способности; да поседује спо-
собност тимског рада и да приложи план и програм рада и 
развоја Библиотеке; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву приложити: CV, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, оверену фотокопију рад-
не књижице, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), уве-
рење о држављанству, уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије од 
месец дана), оверену копију личне карте, програм рада и 
развоја Општинске библиотеке „Вук Караџић” Алибунар. 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидати-
ма који испуњавају услове конкурса за избор директо-
ра. Управни одбор Општинске библиотеке „Вук Караџић” 
Алибунар извршиће избор кандидата у року од 30 дана од 
дана од завршетка конкурса и доставити предлог кандида-
та оснивачу – СО Алибунар. Кандидати подносе пријаве са 
наведеном документацијом лично или поштом на адресу: 
Управни одбор Општинске билиотеке „Вук Караџић” Алибу-
нар, са назнаком: „За јавни конкурс“, Железничка 2, 26310 
Алибунар. У пријави се обавезно наводи: име и презиме 
кандидата, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се 
кандидату достављају обавештења, досадашње радно и 
стручно искуство. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од објављивања у публикацији НЗС „Послови”. Све инфор-
мације могу се добити на телефон: 013/641-547. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране и исте 
ће се вратити подносиоцу. Директора библиотеке именује 
Скупштина општине Алибунар на период од 4 године, уз 
сагласност директора матичне библиотеке, а може бити 
поново именован.

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15

Уписничар, у звању референта
2 извршиоца

УСЛОВИ: а) Општи услови за заснивање радног односа 
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о 
државним службеницима: као државни службеник може 
да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и правилни-
ком о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Посебни услови: III или IV 
степен средње стручне спреме, друштвеног, природног 
или техничког смера, положен државни стручни испит, 
најмање две године радног искуства у струци, позна-
вање рада на рачунару. б) Опис послова радног места: 
води помоћне књиге у складу са Судским пословником, 
здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи 
предмете и ставља клаузулу правноснажности на одлу-
ке, води евиденцију примљених, решених, нерешених 
предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, 
припрема и износи председнику већа предмете у који-
ма је заказана расправа, странкама даје на увид списе 
и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа пред-
мета, даје усмена и писмена обавештења о списима на 
основу података из уписника, прегледа рокове и пред-
мете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби 
судија, израђује статистичке извештаје, обавља и друге 
послове по налогу председника суда или шефа писар-
нице. в) Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начин њихове про-
вере: стручна оспособљеност кандидата вреднује се 
оцењујући испуњеност услова према тексту огласа уса-
глашеном са описом радног места у акту о унутрашњем 
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уређењу и ситематизацији радних места у суду и радном 
искуству на истоврсним пословима. Знање кандидата 
вреднује се провером познавања у области организације 
и рада суда и опште културе, док се вреднују следеће 
вештине кандидата: вештина рада на рачунару, вешти-
на комуникације, логичког и аналитичког резоновања, 
организаторске способности и креативност. Стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата провериће 
се усмено на основу обављеног разговора са кандида-
тима. г) Рок у коме се подносе пријаве: рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. д) Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Наташа Цицуљ, секре-
тар Суда, тел. 013/345-481. ђ) Адреса на коју се подносе 
пријаве: Пријава на конкурс подноси се Основном суду 
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево, 
са назнаком „За јавни конкурс – не отварати”. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана и садржати: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, 
адресу становања, контакт телефон, податке о стече-
ном образовању, назнаку за које радно место учесник 
конкурише, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је учесник радио 
до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити 
наведени и подаци о евентуалном стручном усаврша-
вању учесника и подаци о посебним областима знања. 
Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за 
могућност да суд по службеној дужности прибави дока-
зе који садрже податке о којима се води службена еви-
денција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове 
изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети 
са интернет странице Основног суда у Панчеву. е) Дока-
зи који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на конкурс 
учесник доставља следеће доказе: оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном држав-
ном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, 
уверење издато од стране суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно 
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци), уверење Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 
6 месеци). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, комисија ће одбацити. Време и 
место провере оспособљености, знања и вештина канди-
дата биће одређени накнадно, након истека рока за под-
ношење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању 
разговора са комисијом бити обавештени телефоном 
или на други погодан начин. Ради учествовања на јав-
ном конкурсу кандидат даје следећу изјаву: I Сагласан/а 
сам да суд, за потребе поступка, може извршити увид, 
прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, који су неопходни у 
поступку одлучивања: Сагласан/а да се мој ЈМБГ, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности, користи 
искључиво у сврху прикупљања података неопходних за 
учествовање на јавном конкурсу - навести ЈМБГ, место 
и датум, потпис даваоца изјаве). II Иако је суд обаве-
зан да изврши увид, прибави и обради личне податке, 
изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити 
следеће податке (кандидат треба да заокружи шта од 
наведених доказа доставља): 1. оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије, 2. 
оригинал или оверен извод из матичне књиге рођених, 
3. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. Упознат/а сам 
да уколико наведене личне податке неопходне за одлу-
чивање суда не поднесем до истека рока за подношење 
пријава, пријава ће се сматрати неуредном (навести 
место и датум и потпис даваоца изјаве).

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕКРШАЈНИ СУД

22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 39

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
20.12.2017. године поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„НАПРЕДАК“

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

Радник постројења за прераду отпадних 
вода

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
школа техничке или природне струке, једна година радног 
искуства.

                                    Трговина и услуге

СУР „ШИШ“
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 27, локал 5

Помоћни радник у фаст фуду 
5 извршилаца 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

„TOCSIQUM“ DOO
Београд - Врачар, Михајла Гавриловића 2/6

тел. 064/1401-515

Радник на пословима дезинсекције, 
дезинфекције и дератизације 

УСЛОВИ: санитарни техничар, возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати се на оглас могу пријавити путем телефо-
на или доставити радну биографију на мејл адресу: office@
tocsiqum.com. Контакт особа: Марко Митровић.

ТР “ПАЛАДИНИ”
11070 Нови Београд

Вајара Живојина Лукића 15е

Продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

“ВИОПРОМ” ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
11000 Београд, Драгослава Срејовића 76Ж

тел. 066/6161-610

Возач - магационер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, возач друмског возола. Заинтересо-
вани кандидати могу да конкуришу позивом на број теле-
фона: 066/6161-610, особа за контакт: Радован Унковић. 
Неопходно је да лице има возачку дозволу Б категорије, 3 
године радног искуства на пословима возача и да је дуже 
од 6 месеци пријављен на евиденцију Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за пријављивање на конкурс је 
30.05.2018. 

ХОСТЕЛ “ЈЕДРО”
11070 Нови Београд, Тошин бунар 148

тел. 060/640-73-74

Молер
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство.

Чистачица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@hostelbgd.com, у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

“V.A.N. TRADE” DOO
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 17
тел. 060/699-69-40

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању. 
Пријаве слати путем поште или на e-mail: dragana.k@
neobee.net, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ТР ДУЋАН „ХРАМ“
11000 Београд, Мутапова 21

тел. 064/1604-250

Продавац мешовите робе
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Конкурс траје до 14.06.2018. године.

СЗТР ,,ТИП ТОП” ТЕПИХ СЕРВИС
11271 Сурчин, Војвођанска 396а

тел. 062/670-812
e-mail: tiptopservis@yahoo.com

Возач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме било ког занимања, 
возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци, 
пробни рад од месец дана. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања огласа.

СЗТР ,,ТИП ТОП” ТЕПИХ СЕРВИС
11271 Сурчин, Војвођанска 396а

тел. 062/670-812
e-mail: tiptopservis@yahoo.com

Физички радник у перионици
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме било ког занимања, 
пробни рад од месец дана. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања огласа.

SWEET BAKERY
11000 Београд, Цара Душана 10

тел. 069/1109-202

Продавац у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
послодавца. Конкурс траје до 15.06.2018. године.

PIZZA SCHMIZZA 1
11080 Земун

Булевар маршала Толбухина 2ц
Радник на припреми хране

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум завршено основно образовање, брзина, 
одговорност, марљивост. Заинтересовани кандидати могу 
се пријавити у року од 30 дана од дана објављивања кон-
курса на број телефона: 063/414-323.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Трговина и услуге

„ЋОРИЋ АГРАР“ ДОО
23316 Башаид, Војвођанска 1

тел. 064/883-1353
Возач теретњака

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: возач теретног возила, без обзира на образо-
вање и степен стручне спреме; возач Ц и Е категорије; 
радно искуство од годину дана. Рок за пријаву на оглас 
је 15.06.2018. године. Контактирати послодавца на број: 
064/883-1353, Небојша Ћорић. Потребну документацију 
доставити на горенаведену адресу послодавца.

ДОО „ЈАКШИЋ ТРЕЈД“
26000 Панчево, Војводе Петра Бојовића 16

тел. 013/345-465 
e-mail: jaksa@3dnet.rs

Продавац беле технике
УСЛОВИ: III, IV степен, продавац; возачка дозвола Б кате-
горије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Explorer, Outlook). Теренски, рад у сменама, рад ван прос-
торија послодавца, пробни рад 1 месец. Лице за контакт: 
Зоран Слијепчевић. Директно упућивање кандидата пре-
ма договореним терминима за разговор, на горенаведеној 
адреси, од 13 до 15 часова.

БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊА И 
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ „ЛИА ПРОЈЕКТ“

11320 Велика Плана
Краља Александра Првог 88

тел. 064/2646-735
e-mail: zarko@deama.it 

Конструктор - цртач
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар-конструктор, обука 
за Autocad (све верзије и сви нивои), обука за Solid Works; 
пожељан почетни ниво италијанског језика. Јављање кан-
дидата на контакт тел. 064/2646-735, лице за контакт Жар-
ко Тошић. Достављање радних биографија на увид.

„ЛИБОС“ ДОО
25000 Сомбор, Јоргованска 33

тел. 063/611-665

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно иску-
ство пожељно, не и пресудно; возачка дозвола Б кате-
горије; теренски рад; пробни рад 1 месец; одржавање и 
постављање канализација; послови електричара. Рок за 
пријаву је до 30.06.2018.

NORTH COMPUTERS
24000 Суботица, Николе Демоње 14

e-mail: sloba73@tippnet.rs 
тел. 063/8684-270

Административни радник - 
комерцијалиста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске, трговачке 
или политетничке струке, 12 месеци искуства на траже-
ним пословима. Познавање рада на рачунару(Office пакет), 
енглески и мађарски језик на средњем нивоу. Слање био-
графија на мејл, ближе информације на контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 15.06.2018. године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ALARMGUARD 24“ ДОО

18116 Брзи Брод - Ниш, Богдана Кнежевића 6
тел. 018/200-200

e-mail: office@alarmguard.rs 

Посао физичког обезбеђења - портир, 
чувар, радник обезбеђења

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, рад у сменама, ноћ-
ни рад, рад ван просторија послодавца; потребно је да 
радник поседује лиценцу за рад на пословима физичког 
обезбеђења са оружјем или без оружја; возачка дозвола. 
Слање пријаве за запослење мејлом: office@alarmguard.rs. 
Контакт телефони: 018/200-200, 060/562-7200.

КЛАНИЦА „МИЛАН“
11272 Добановци, Ратарска 9

тел. 060/042-0051
e-mail: klanicamilancapelja@gmail.com

Продавац у месари
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство, пробни рад месец дана. Рок за пријаву на конкурс 
је 60 дана од дана објављивања.

„ВАПЕКС“ ДОО
Чачак, Коњевићи бб

Продавац
Место рада: Земун, Земун парк

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен у било ком занимању са 12 месеци рад-
ног искуства на траженим пословима, знање рада на рачу-
нару (Ms Office). Заинтересовани кандидати своје пријаве 
могу слати на e-mail: gulija.popovic@sdream.rs или се могу 
пријавити на број телефона 069/3011-458, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

„BEACON TECHNOLOGY“
МОМЧИЛО ЈОВАНОВИЋ ПР

Београд – Звездара
Булевар краља Александра 272/В/17

тел. 063/209-255

Програмер-мултимедијска припрема
УСЛОВИ: одговарајуће програмерско образовање уз обаве-
зан услов доброг познавања и рада у програмским језици-
ма PHP, HTML, Photoshop, In Design. Формално образовање 
има мање значаја, могу доћи у обзир и лица са завршеном 
IT академијом уз обавезан услов доброг познавања и рада 
у програмским језицима PHP, HTML, Photoshop, In Design, 
напредно знање енглеског језика. Заинтересовани канди-
дати достављају радне биографије на мејл адресу: moma.
jovanovich09@gmail.com.

ПРОИЗВОДЊА ДВОПЕК КЕКСА
ТРАЈНОГ ПЕВИЦА И КОЛАЧА

„МЕКА-ПЕК“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 2
тел. 021/504-760; 062/1662-423
e-mail: meki-pek.ns@gmail.com

Продавац сладоледа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спре-
ме; пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведене телефоне и мејл. Рок за пријаву до 
25.05.2018.

ОГЊЕН СУБОТИН ПР
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА

ОБЈЕКАТА ХИГИЈЕНА ПС
21000 Нови Сад, Трг слободе 3/109

Спремачица
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец. 
Рад ван просторија послодавца Јављање кандидата на 
горе наведену адресу од 12-14 часова. Рок за пријаву до 
16.06.2018.

ДОО “ЕУРОТЕХНА-21”
21000 Нови Сад, Железничка 12

e-mail: posao@eurotehna.rs

Возач-достављач
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола 
Б категорије; пожељно поседовање Ц категорије

Продавац
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаве-
дени мејл. Рок за пријаву до 25.05.2018.

„ТГ КОМЕРЦ-98“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Клисански пут 167

тел. 063/1168-912

Физички радник на стоваришту
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 
2 месеца. Јављање кандидата на горе наведени телефон. 
Рок за пријаву до 14.06.2018.

ПР “БУЛКА ПЛУС”
21000 Нови Сад, Јована Ђорђевића 5

тел. 065/5322-222

Продавац
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спре-
ме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени 
телефон до 15 часова. Рок за пријаву до 13.06.2018.

СПКР ”РЕШ”
Велика Плана, Милоша Великог 253

тел. 064/465-0306
e-mail: pekara-res.vp@yahoo.com

Пекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
смештај, пробни рад до месец дана. Лице за контакт Марко 
Станојевић.

ЈУСЕЛ ДОО
15000 Шабац, Краља Милутина 6

тел. 015/300-000
e-mail: info@jusel.com

Магацински радник

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, рад у сменама; 
пожељно радно искуство на наведеним радним пословима; 
CV слати поштом на горе наведену адресу или на мејл. Рок 
за подношење пријава је 31.05.2018. године.

„УНИМАСТ“ ДОО
11000 Београд, Браће Јерковића 147

тел. 011/3987-389

Возач-магационер
на одређено време 

УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме; поседовање возач-
ке дозволе Ц категорије; пожељно радно искуство. Заин-
тересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: 
office@unimast.rs. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

„ТЕХНОБИРО“ ДОО
11000 Београд, Варваринска 14

тел. 011/744-2181
Оператер за дигиталну штампу 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; графичка струка; 
знање рада на рачунару; без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на 
e-mail: office@tehnobiro.com или да се јаве на контакт теле-
фон 011/744-2181.

„МАВИА“ ДОО
11000 Београд, Стојана Протића 4

e-mail: office@mavia.rs

Административни радник
на одређено време 

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, економске 
струке, познавање рада на рачунару, познавање енглес-
ког језика на средњем нивоу, возачка дозвола Б категорије 
и најмање 6 месеци радног искуства. Пробни рад један 
месец. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем мејл адресе. Конкурс траје до попуне.
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AUTHENTIC BELGRADE CENTRE 
HOSTEL

11000 Београд, Коларчева 5
e-mail: jroekens@yahoo.com

Рецепционар
на одређено време 

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме у било ком 
занимању, обавезно знање енглеског језика и знање рада 
на рачунару. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве 
да доставе путем мејл адресе. Конкурс траје до 17.06.2018. 
године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ 
И УСЛУГЕ „ВАТРОТЕХНА“ ДОО 

БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРА
Београд, Улица Јованке Радаковић 52а

Сервисер противпожарних апарата 
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (механичар, 
машиниста, машинбравар), III степен и и КВ; машински 
техничар-технолог одржавања машина; IV степен – елек-
тромеханичар, III степен и КВ; електротехничар електроме-
ханике IV степен); возачка дозвола Б категорије. Потребно 
је да лице поседује уверење о положеном стручном испиту 
из области заштите од пожара. Радно искуство: 3 месеца. 
Заинтересовани кандидати могу конкурисати слањем рад-
не биографије на e-mail: office@vatrotehna.com, позивањем 
на телефон: 011/343 69 82, као и доласком лично на адре-
су: Београд, Улица Јованке Радаковић 52а. Контакт особа 
је Ненад Маринковић. Рок за пријављивање на конкурс је 
30 радних дана.

ПП „ЕУРОТУРС“ НИШ ДОО
Ниш, Цара Душана 94

тел. 018/521-200
e-mail: racunovodstvo@euroturs.rs

Ауто-механичар
УСЛОВИ: III ССС, ауто-механичар, машинска струка. Радно 
искуство: 12 месеци на истим пословима. Посебна знања: 
возачка дозвола Б категорије. Место рада: Ниш. Трајање 
конкурса: 14.06.2018.

Ауто-електричар
УСЛОВИ: III ССС, ауто-електричар, електротехничка 
струка. Радно искуство: 12 месеци на истим пословима. 
Посебна знања: возачка дозвола Б категорије. Трајање 
конкурса: 14.06.2018.

DOO „INTERCOMERC-EXPORT“
21000 Нови Сад, Тургењева 5

тел. 063/507-633

Ауто-механичар путничких возила 
УСЛОВИ: IV степен, сервисни ауто-механичар или III сте-
пен ауто-механичар. Пожељно радно искуство. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
28.05.2018.

ДОО „ПАНОН ТИМ АЛФА“ НОВИ САД
21410 Футог, Раде Кондића 42

тел. 060/7011-909
e-mail: panon.tim.alfa.ns@gmail.com

Електричар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: IV степен електротехничар енергетике, III степен 
електроинсталатер или електромонтер-инсталатер. Терен-
ски рад; обезбеђен превоз; пожељно радно искуство. 

Бравар
на одређено време 1 месец 

УСЛОВИ: IV степен машински техничар-технолог одржа-
вања машина или универзални бравар; III степен бравар 
или механичар, машиниста, машинбравар.

ОСТАЛО: Рад ван просторија послодавца; обезбеђен пре-
воз и исхрана; пожељно искуство у браварским пословима. 
Јављање кандидата на горе наведени мејл и телефон. Рок 
за пријаву до 13.06.2018.

СЗТУР АУТО-СЕРВИС „ДАМЈАНОВ“
САВА ДАМЈАНОВ ПР НОВИ САД

21000 Нови Сад, Радоја Домановића 43-45
тел. 021/6338-335

Перач моторних возила 
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на 
горе наведени телефон. Рок за пријаву 13.06.2018.

TAPE NS DOO
21000 Нови Сад, Шумадијска 16

e-mail: armexns@gmail.com

Књиговођа
на одређено време 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани економиста; возач-
ка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. 
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву 
до 31.05.2018.

„ЕРСА“ ДОО
24000 Суботица, Лошињска 12

тел. 064/18-15-446
e-mail: ersadoo@gmail.com

Помоћни гумар - пластичар
на одређено време 12 месеци 

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, 
без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Слање био-
графија на мејл, ближе информације на контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 17.06.2018. године.

ГЛОБУС СУ 024
24000 Суботица, Раде Кончара 3

тел. 024/13-14-068

Кувар-помоћни радник у кухињи 
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме кувар, без обзира на 
радно искуство. Рад у сменама. Јављање кадидата на кон-
такт телефон. Оглас остаје отворен до 17.06.2018. године.

“PROFESSIONAL CO” DOO BEOGRAD
Београд - Звездара, Јованке Радаковић 39б

тел. 063/203-337

Помоћник бравара 

УСЛОВИ: машинска/металска струка, обавезно активан 
возач Б категорије, радно искуство од минимум 6 месеци. 
Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем теле-
фона или доставити пријаву на мејл адресу: ljubisagogic57@
gmail.com, контакт особа: Љубиша Гогић.

SPIKE DOO
11000 Београд, Проте Матеје 39

Продавац брзе хране
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и занимање, знање 
рада на рачунару и познавање енглеског језика. Заинтере-
совани кандидати могу да се пријаве доласком на адресу: 
Burger craft, Гаврила Принципа 60а, од 10 до 14 часова. 
Конкурс траје до 16.06.2018. године.

АУТО-СЕРВИС „ГОЛФ”
21131 Петроварадин, Рељковићева 63

тел. 063/560-923

Ауто-механичар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен ауто-механичар; пробни рад 1 месец; 
возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон до 16 часо-
ва. Раок за пријаву до 10.06.2018.

„TOP CASA” ДОО 
11000 Београд - Стари град, Теразије 6

тел. 063/364-609, 021/3004-125

Продавац монтер
на одређено време 12 месеци

за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пробни рад 
3 месеца. Рад у сменама, пожељно искуство првенстве-
но у монтажи намештаја; пожељно поседовање возачке 
дозволе Б категорије, знање рада на рачунару. Јављање 
кандидата на горенаведене телефоне. Рок за пријаву до 
10.06.2018.

МИРА ИЛИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „САНА-МИР”

21000 Нови Сад, Гогољева 3
тел. 064/2886-482

Конобар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 13.06.2018.

СЗР „ТАМАН”
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 13

тел. 021/512-173

Помоћни радник на обради стакла
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни рад 
1 месец; возачка дозвола Б категорије; теренски рад, обез-
беђен превоз и исхрана. Јављање кандидата на горенаве-
дени телефон. Рок за пријаву до 31.05.2018.

„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10а

тел. 065/8700-101

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 3 
месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 3 
месеци на наведеним пословима.

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 3 
месеци на наведеним пословима. 

Шеф производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: инжењер текстилства (IV степен). Радно иску-
ство: 3 месеца на наведеним пословима.

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка); заснивање радног 
односа на неодређено време од 12 месеци. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на горе назначени телефон особи за контакт или да 
се јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, 
понедељак-петак, 8-14 часова. Лице за контакт: Јелена 
Пековић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

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

Mушко-женски фризер

УСЛОВИ: III и IV степен траженог образовног профила; 
радно искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз и смештај. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати се могу јавити послодавцу путем мејла или 
телефоном. Лице за контакт: Жељко Баришић.

Трговина и услуге
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MEDIX TECHNOLOGIE DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

e-mail: medixtechnologie1@gmail.com

Комерцијалиста на терену
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Србија; IV, V, VI, VII степен стручне 
спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство: 
3 месеца. Трајање конкурса: 16.06.2018. године. Заинтере-
совани кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом. Лице за контакт: Марко Станимировић.

MGV DOO НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@mts.rs

Возач теретног возила
на неодређено
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеца искуства у међународном сао-
браћају; возачка дозвола Ц и Е категорије. Теренски рад, 
рад ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послода-
вцу путем телефона или доставити радне биографије путем 
имејл-aдресе. Лице за контакт: Владета Радосављевић.

 „АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288, 063/437-391

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош. Запошљавање у Републици Србији, након тога 
могуће упућивање запослених на привремени рад у Хрват-
ску; I - III степен стручне спреме, са или без искуства на 
наведеним пословима. Услови рада: теренски рад, рад у 
сменама, радно место са повећаним ризиком (рад на виси-
ни), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Меланија Вукмиров.

 „OLYMPUS PLAZA FOOD
PARKS YU“ DOO

Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
пробни рад 5 дана. Трајање конкурса: 30.06.2018. Заинте-
ресовани кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве мејлом или да контактирају послодавца телефоном. 
Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
пробни рад 5 дана. Трајање конкурса: 30.06.2018. Заинте-
ресовани кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве мејлом или да контактирају послодавца путем телефона. 
Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца
УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, 
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхра-
на, пробни рад 5 дана. Трајање конкурса: 30.06.2018. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије 
да доставе мејлом или да контактирају послодавца путем 
телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

„TREND-TEX“ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ
Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7

тел. 033/340-110, 063/428-047
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца (могућност 

запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; 
директно комуницира са купцима/добављачима; врши раз-
јашњавање/усаглашавање захтева купца по радним нало-
зима; евидентира радне налоге и врши обраду стања рад-
них налога; проверава и усаглашава комплетност радних 
налога са магационерима; шаље извештај о комплетности 
радних налога купцу; прави планове производње по рад-
ним јединицама и кооперантима; ради и доставља технич-
ко-технолошку документацију за процес производње; пра-
ти производњу и води рачуна о реализацији плана; води 
евиденцију свих неусаглашености добијених од стране 
купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај 
о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично, 
шаље рекламације добављачима и учествује у решавању 
рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала; евидентира и плаћа 
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада, 
накнада и осталих личних примања; прави статистичке 
извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду 
при обављању послова; води рачуна о заштити животне 
средине; примењује и води рачуна о примени докумена-
та, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге 
послове по налогу и упутствима непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спреме, област економије 
и менаџмента и факултет организационих наука, без обзи-
ра на радно искуство; рад на рачунару - виши ниво - МS 
Office пакет, интернет, немачки језик - виши ниво. Обез-
беђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, 
пуно радно време - 8 сати. Трајање конкурса: до попуне. 
Пријаве за запослење слати мејлом; за евентуалне додат-
не информације јавити се на контакт телефон послодавца. 
Лице за контакт: Суанита Челебић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС 

КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор - дипломирани 
економиста са лиценцом овлашћеног 

интерног ревизора
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста; 5 година радног иску-
ства у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора; 
дужина радног времена 40 сати недељно. Трајање конкур-
са: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на контакт телефон. Лице за контакт: Александар Галић.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО БЕОГРАД - 
ВОЖДОВАЦ

Београд, Друге српске армије 3
Лице за контакт: Бобан Шапоњић

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

Возач теретног возила са приколицом
на одређено време

30 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митро-
вица, Рума, Инђија, Стара Пазова. Образовање: возач (III 
ССС); радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е кате-
горије. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван 
просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са 
послодавцем организован сваког радног дана од 08 до 
15 сати, на адреси: 29. новембар 1, Београд – Звездара. 
Такође, заинтересовани кандидати могу своје радне био-
графије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
контакт телефон.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3247 031, 7702 494, 062/331 706, 
063/331 207, 063/ 331 948

е-mail: marija.koprivica@kleffmann.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови - 1 месец

30 извршилаца

УСЛОВИ: Опис посла: анкетирање пољопривредних 
газдинстава. Место рада: Београд-1, Бор-1, Ваљево-1, 
Вршац-2, Зајечар-1, Зрењанин-2, Јагодина-1, Кикинда-2, 
Крагујевац-1, Крушевац-1, Лесковац-1, Лозница-1, Ниш-1, 
Нови Сад-2, Панчево-2, Пожаревац-1, Смедерево-1, Сом-
бор-2, Сремска Митровица-2, Суботица-2, Шабац-2. Мини-
мум средња стручна спрема; пожељно искуство на слич-
ним пословима (није услов); пожељна возачка дозвола Б 
категорије (није услов), пожељно добро познавање места 
на територији своје општине. Теренске трошкове рефун-
дира послодавац (аутобуске карте или рачуне за гориво), 
радно време - флексибилно, послодавац организује обуку 
у трајању 2-3 сата у Новом Саду или Београду (рефундира 
трошкове пута). Трајање конкурса: до 31.05.2018. године. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фоне. Лице за контакт: Марија Копривица.

„SIS FAMILY“ DOO
Београд - Земун, Аласка 44

тел. 011/630-1991

Хигијеничари
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; теренски рад; 
радно искуство: 6 месеци. Место рада: Булевар Михајла 
Пупина 10д. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати се могу јавити на број телефона 011/630-1991, 
контакт особа Бојана Трипуновић.

„ДАМ АУТО“ ДОО НИШ
Ниш

тел. 018/252-999
e-mail: damautodoo@live.com

Извршилац на линији техничког 
прегледа

2 извршиоца

УСЛОВИ: ауто-механичар, машински техничар за моторна 
возила, саобраћајни техничар - друмски саобраћај; радно 
искуство: годину дана на било којим пословима; возачка 
дозвола Б категорије, рад на рачунару. Контакт са послода-
вцем: 018/252-999, damautodoo@live.com. Трајање конкур-
са: 15.06.2018. године.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Трговина и услуге

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

                                Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
број 3), са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена средња меди-
цинска школа - педијатријски или општи смер, положен 
стручни испит, поседовање лиценце издате од надлеж-
не коморе, односно решење о упису у именик надлежне 
коморе, радно искуство 6 месеци и поседовање доказа о 
извршеном здравственом прегледу у складу са прописима, 
у оригиналу или овереној фотокопији.

ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
приложе кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, 
контакт телефоном и мејл адресом и следећу документа-
цију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеној 
средњој медицинској школи педијатријског или општег 
смера, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, 
лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење о 
упису у именик надлежне коморе, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање 
уверења и уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није подигнута оптужница нити да је 
покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потврда да 
је поднет захтев за издавање уверења. Изабрани кандидат 
је дужан да пре заснивања радног односа приложи горе-
наведену документацију у овереним фотокопијама, осим 
уверења да није осуђиван и уверења да се против њега 
не води кривични поступак и да није подигнута оптужни-
ца нити да је покренута истрага, који се могу доставити у 
оригиналу или овереној фотокопији. Пре заснивања рад-
ног односа на неодређено време, изабрани кандидат је 
дужан да достави доказ о извршеном здравственом пре-
гледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној 
фотокопији. Пријаве слати на наведену адресу клинике, са 
назнаком ,,За оглас за пријем у радни однос медицинске 
сестре - техничара на неодређено време, са пуним рад-
ним временом” или лично доставити у Одељење за опште, 
правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору кандидата. Кандидати 
ће о избору бити обавештени писаним путем у законском 
року.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ ,,БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа – смер за 
физиотерапеуте (VI степен стручне спреме), положен 
стручни испит, најмање годину дана радног искуства у 
струци. Пожељно је претходно радно искуство у здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима. Канди-
дати обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској шко-
ли – смер за физиотерапеуте (са просечном оценом), ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ 

о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са 
адресом и контакт телефоном.

Виша медицинска сестра/техничар у 
интензивној терапији

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа – општег 
или хируршког смера (VI степен стручне спреме), поло-
жен стручни испит, најмање годину дана радног искуства 
у струци. Пожељно је претходно радно искуство у здрав-
ственим установама на истим или сличним пословима. Кан-
дидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској 
школи – општег или хируршког смера (са просечном оце-
ном), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са 
адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - инструментарка
15 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа – општи или 
хируршки смер (IV степен стручне спреме), положен струч-
ни испит, пожељно је претходно радно искуство у здрав-
ственим установама на истим или сличним пословима. Кан-
дидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи – општи смер (са просечном оценом), оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодав-
ца), фотокопију личне карте или очитану личну карту (уко-
лико лична карта поседује чип), биографију са адресом и 
контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пробни 
рад је шест месеци. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпу-
ном документацијом или које нису у складу са условима 
из овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“
26340 Бела Црква, Милетићева 55 

тел. 013/851-241 

Послови прања и пеглања рубља
на одређено време 

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није 
кажњаван (из СУП-а), уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (из суда), доказ да је кандидат 
држављанин Републике Србије, лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу: Специјална болница за плућне 
болести „Др Будислав Бабић” Бела Црква, Милетићева 55, са 
назнаком: „Јавни оглас“ и навести радно место за које се кон-
курише. Контакт особа: Гизика Недељковић, 013/851-241.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА”

Београд-Звездара, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Виша медицинска сестра - техничар или 
висока струковна сестра

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне/академске струдије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе 
за рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за изда-
вање лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којм пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар “Звезда-
ра”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161. Са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, нај-
мање две године радног искуства у наведеном звању. Као 
доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе 
за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за изда-
вање лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којм пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на адресу: Клиничко-болнички Центар „Звезда-
ра”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: 
„За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
у Служби за техничке и друге послове, 

Одељење за техничке послове и одржавање

УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао вискоко образовање 
до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.септембра 2005. године - на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године 
- знање рада на рачунару. Као доказе о испуњености усло-
ва кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и 
контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), 
оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, а 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, 
на адресу: Клиничко-болнички центар “Звездара”, 11000 
Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у 
огласу писмено ће бити обавештени.

Медицина
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Доктор медицине специјалиста 
урологије

у клиничком одељењу за урологију, клиника 
за хирургију

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистич-
ки испит.

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из педијатрије

у Болници за гинекологију, Одељење 
неонатологије

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8.

Доктор медицине
у Клиници за интерне болести, КО за 

нефрологију и метаболичке поремећаје са 
дијализом „Проф. др Василије Јовановић”

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8.

Доктор медицине
у Клиници за интерне болести, КО за 

кардиологију

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, просечна оцена 8. 
Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни 
да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од стране надлеж-
не коморе (или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којм пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство), а у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”, на адре-
су: Клиничко-болнички центар “Звездара”, 11000 Београд, 
Димитрија Туцовића 161. Са назнаком: “За конкурс ради 
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници 
у огласу писмено ће бити обавештени.

Возач санитетског возила
у Служби за техничке и друге послове, Одсек 

за транспорт болесника и материјала

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б катего-
рије. Као доказ о испуњености услова кандидати су оба-
везни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију 
диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
возачке дозволе, а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички цен-
тар “Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, 
са назнаком: “За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити 
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге 

7 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и електрон-
ска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења, угово-
ри или други акти којима се доказује на којм пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство), а у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клинич-
ко-болнички центар “Звездара”, 11000 Београд, Димитрија 
Туцовића 161, са назнаком: “За конкурс ради пријема у 
радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу 
писмено ће бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавање уређаја и 

опреме
у Одсеку за одржавање објеката и опреме у 
Служби за Техничке послове Дома здравља 

Крагујевац

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом кандидати треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: средње образовање IV степен стру-
чне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месе-
ци и то: пријаву на оглас; биографију са адресом и бројем 
телефона; диплому о завршеној школи; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних ( ако 
је дошло до промене презимена кандидата); уверење о 
држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану 
личну карту; уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а); приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа биће 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. По завршетку огласа предата докумен-
та се неће враћати кандидатима. Контакт телефон 034/323-
087. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 
Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина 1, 34000 Кра-
гујевац.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар
са IV степеном стручне спреме, положеним 
стручним испитом, на одређено време ради 

замене привремено одсутних запослених, рад 
у сменама, за рад у Одељењу за биохемијску 
лабораторијску дијагностику, до повратка на 

рад запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако посе-
дује радно искуство, потребно је доставити радне карак-
теристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево, или путем поште на 
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез 
Михаилова бр.51, уз напомену “Пријава на оглас” са 
навођењем радног места за које се конкурише. Уколи-
ко кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назна-

чити ради обавештавања о резултату конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
За ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725. 

CONDOR DOO
31250 Бајина Башта, Светосавска 137

тел. 064/2682125
e-mail: condorbb@gmail.com

Лечење пацијената уз озоно терапију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине, 
завршена основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Контакт телефон: 064/2682125, 
Милојко Вилотић. Конкурс је отворен до попуне.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел.014/237-056

Оглас објављен дана 02.05.2018. године у публи-
кацији “Послови” за радно место: лабораторијски 
техничар за потребе Одељења за клиничку микро-
биологију, на одређено време од седам месеци 
исправља се у погледу броја извршилаца, где 
уместо: два извршиоца треба да стоји: један извр-
шилац. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1. Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла
6 извршилаца

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

2. Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII степен стручне спре-
ме, положен стручни испит.

3. Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима 

посла
4 извршиоца

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

4. Возач санитарног возила - возач у ХМП
на одређено време због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возач-
ки испит за Б и Ц категорију.

5. Спремачица здравствених просторија
на одређено време због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном; диплому о заврше-
ној школи (оверена фотокопија); сведочанство о завршеној 
основној школи за радно место под бр.5; уверење о поло-
женом стручном испиту (оверена фотокопија); решење о 
упису у Комори или лиценца о раду (оверене копије); извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотоко-
пија); уверење суда да се не води кривични поступак, не ста-
рије од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат треба навести 
документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на 
оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, К. 
Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 07.00 до 
14.00 часова у затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на адресу Дом здравља Бујановац, са назнаком “За 
оглас” и називом радног места. Оглас остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Иза-
брани кандидати биће писмено обавештени, након чега ће 
доставити лекарско уверење.

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

Доктор медицине - изабрани лекар
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и друге физичке и менталне поремећаје кориш-
чењем специјализованих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедурасавремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља појединцаи 
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика-
за настанак болести, прати здравствено стањестановништ-
вана свом подручју и осигурава податке за потребе здравс-
твене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и 
спороводи мере за њихово отклањање, спроводи здравст-
вено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијамау заједници; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг пре-
гледе; учествује у посебним програмима(вакцинација,ме-
ре у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу 
дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађујемишљење 
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, одређује 
дужину привремене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и 
медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравстве-
ном стању и упућује на оцену радне способности, иде у 
кућне посете у оквиру теренског рада;збрињава пацијента 
на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, 
којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прети пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе; учествује у 
унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља кон-
султације са другим здравственим радницима и здравстве-
ним сарадницима; прати,надзире иевалуира спровођење 
здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; 
обавља и друге истородне послове по налогу директора.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, лиценца; додатни услов: претходно радно иску-
ство на истим или сличним пословима ће се сагледати као 
предност. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе фотокопије ( неоверене ) следећих докумена-
та: диплому/уверење о завршеном факултету, уверења о 
положеном стручном испиту, лиценце; извод из матичне 
књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена); уверење о држављанству; фотокопију/очитану 
личну карту; потпуну личну и радну биографију са адре-
сом, контакт телефоном и имејл-адресом. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
уколико су потребне додатне информације које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Рок за подношење 
пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на 
интернет порталу Националне службе за запошљавање. 
Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу 
Министарства здравља. Пријаву са документацијом (у 
затвореној коверти) доставити поштом или лично на адре-
су: Дом здравља Српска Црња, Патријарха Арсенија Чар-
нојевића 15 – „Пријава на оглас за пријем у радни однос“ 
(обавезно навести име и презиме). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и пријаве које не садрже горетражене 
податке, неће се разматрати.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд Земун, Вукова 9

I

1. Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
у служби интернистичке геријатрије, клиника 

за интерну медицину
са пробним радом од 3 (три) месеца

2. Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој амбуланти у Служби 
за консултативне и специјалистичке 

прегледе
Одсек консултативних прегледа, Кабинет 

за офталмологију, Заједничке медицинске 
службе

са пробним радом од 3 (три) месеца

3. Доктор медицине у служби 
операционог блока са стерилизацијом 
и интензивном терапијом, Клиника за 

хирургију
са пробним радом од  3 (три) месеца

II

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1. за доктора медицине специјалисту 
на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти 
су:  Висока стручна спрема (завршен Медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном Медицинском 
факултету, положен специјалистички испит из области 
интерне медицине, радно искуство у области конкурса. 
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 2. за доктора медицине специјалисту у специја-
листичкој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
Медицински факултет), положен стручни испит по завр-
шеном Медицинском факултету, положен специјалистички 
испит из области офталмологије, радно искуство у области 
конкурса. Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачку I подтачку 3. за доктора медицине  су: висока 
стручна спрема (завршен Медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном Медицинском факултету.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 1. и 2. овог Огласа прилажу се у ове-
реној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, 
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана, диплома о завршеном Медицинском 
факултету, уверење о положеном стручном испиту, дипло-
ма о положеном специјалистичком испиту, лиценца о упису 
у Лекарску комору Србије, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице), извод из матичне књиге венчаних 
ако је кандидат променио презиме. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 
3. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, 
контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном Медицинском факултету, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценца или Решење о упису у 
Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних 
ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: Лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос уверење да се против њих не води кривични посту-
пак  (уверење издаје Суд), оверене фотокопије дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, лиценца или 
Решење о упису у Лекарску комору Србије, оверена фото-
копија уверења о држављанству, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној ковер-
ти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време“ са навођењем радног места за које 
конкуришу лично или путем поште на адресу:

Клиничко-болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање 
Београд и на веб страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс 
је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не 
буду изабрани документацију могу преузети на писарници 
КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд Земун, Вукова 9

I

1. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици у Служби за радиолошку 
дијагностику, Заједничке медицинске 

службе
са пробним радом од 3 (три) месеца

2. Виша медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима у 
Служби неурохирургије, Клиника за 

хирургију
са пробним радом од 3 (три) месеца

3. Виша медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима Служби 
ортопедије са трауматологијом, Клиника 

за хирургију
са пробним радом од 3 (три) месеца

4. Виша медицинска сестра - техничар 
у ургентним службама и реанимацији 

у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања,  Заједничке  

медицинске службе
са пробним радом од 3 (три) месеца

5. Виши лабораторијски техничар у 
Служби за лабораторијску дијагностику, 

Заједничке медицинске службе
са пробним радом од 3 (три) месеца

6. Медицинска сестра-техничар у 
операционој сали у Служби операционог 
блока са стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Клиника за хирургију
са пробним радом од 3 (три) месеца

7. Медицинска сестра-техничар на 
интензивној нези нивоа 2 у Служби 

операционог блока са стерилизацијом 
и интензивном терапијом, Клиника за 

хирургију
са пробним радом од 3 (три) месеца

8. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима у 

Служби урологије, Клиника за хирургију
са пробним радом од 3 (три) месеца

9. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима у 

Служби баромедицине, Клиника за 
хирургију

са пробним радом од 3 (три) месеца

10. Медицинска сестра - техничар у 
онкологији и хемиотерапији у Служби 

медикалне онкологије, Клиника за 
интерну медицину

са пробним радом од 3 (три) месеца

11. Медицинска сестра-техничар на 
осталим болничким одељењима  у 

Служби интернистичке геријатрије, 
Клиника за интерну медицину

2 извршиоца
са пробним радом од  3 (три) месеца

12. Медицинска сестра - техничар у 
онкологији и хемиотерапији у Служби 

хематологије, Клиника за интерну 
медицину

са пробним радом од 3 (три) месеца

13. Медицинска сестра - техничар у 
ургентним службама и реанимацији 
у Служби за пријем и збрињавање 

ургентних стања,  Заједничке 
медицинске службе

2 извршиоца
са пробним радом од 3 (три) месеца

Медицина
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УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 1 овог Огласа за вишег радиолошког 
техничара у дијагностици су: Завршена виша медицинска 
школа/струковна медицинска школа – смер виши радио-
лошки техничар/струковни медицински радиолог, поло-
жен стручни испит након завршене више медицинске/
струковне медицинске школе, лиценца или Решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије, радно искуство у клиничком раду. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2 
и 3 овог Огласа за вишу медицинску сестру - техничара на 
осталим болничким одељењима су: Завршена виша меди-
цинска школа/струковна медицинска школа - општи смер, 
Положен стручни испит након завршене више медицинске/
струковне медицинске школе, Лиценца или Решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије Радно искуство у клиничком раду. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтач-
ку 4 овог Огласа за вишу медицинску сестру - техничара 
у ургентним службама и реанимацији су: Завршена виша 
медицинска школа/струковна медицинска школа - општи 
смер, положен стручни испит након завршене више меди-
цинске/струковне медицинске школе, лиценца или Решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, радно искуство у клиничком раду. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 5 
овог Огласа за вишег лабораторијског техничара су: Завр-
шена виша медицинска школа/струковна медицинска шко-
ла – смер виши лабораторијски техничар/струковни меди-
цинско лабораторијски технолог, Положен стручни испит 
након завршене више медицинске/струковне медицинске 
школе, Лиценца или Решење о упису у Комору медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије, Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 овог Огласа за медицинску сестру-тех-
ничара у операционој сали  (6), медицинску сестру-техни-
чара на интензивној нези нивоа-2 (7), медицинску сестру 
- техничара на осталим болничким одељењима (8, 9 и 11), 
медицинску сестру - техничара у онкологији и хемиотера-
пији (10 и 12) и медицинску сестру-техничара у ургентним 
службама и реанимацији (13) су: завршена средња меди-
цинска школа – општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или Решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство у клиничком раду.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4 и 5 овог Огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној вишој/струковној медицинској школи – виши 
радиолошки техничар/струковни медицински радиолог 
(за подтачку 1), диплома о завршеној вишој/струковној 
медицинској школи смер – општи смер (за подтачке 2, 3 
и 4), диплома о завршеној вишој/струковној медицинској 
школи смер – лабораторијски смер (за подтачку 5), уве-
рење о положеном стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или Решење о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након положе-
ног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице), (за подтачке 1, 2,  3 и 4). Уз пријаву на 
конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 овог Огласа прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: Потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail 
адресом, Изјава кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, Диплома о завршеној 
средњој медицинској школи – општи смер (за подтачке 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13), Уверење о положеном стручном 
испиту након завршене средње медицинске школе, Све-
дочанства за сваки разред средње школе, Лиценца или 
Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након положе-
ног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице), (за подтачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе : лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос, уверење да се против њих не води кривични посту-
пак  (уверење издаје Суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена фото-

копија уверења о држављанству, лиценца или Решење о 
упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије; 
фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану 
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној ковер-
ти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време“ са навођењем радног места за које 
конкуришу лично или путем поште на адресу:

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање 
Београд и на web страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс 
је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не 
буду изабрани документацију могу преузети на писарници 
КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд Земун, Вукова 9

I

1. Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме у Служби 

за техничке и друге сличне послове
са пробним радом од 3 (три) месеца

2. Помоћни радник у Служби за техничке 
и друге сличне послове

2 извршиоца
са пробним радом од 3 (три) месеца

II

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера инвестицио-
ног и техничког одржавања уређаја и опреме су: висока 
стручна спрема (завршен машински факултет или елек-
тротехнички факултет) - 240 ЕСПБ или VII/1, знање рада 
на рачунару, радно искуство у области конкурса. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 
2 овог огласа за помоћног радника су: завршена основна 
школа; радно искуство.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачку 1 овог Огласа прилажу се у 
овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail 
адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завршеном 
машинском факултету или електротехничком факултету, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат проме-
нио презиме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице).

IV

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачку 2 овог Огласа прилажу се у овере-
ној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, 
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривични поступак, 

својеручно потписана, диплома о завршеној основној шко-
ли, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице).

V

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе : Лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос, Уверење да се против њих не води кривични посту-
пак  (уверење издаје Суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане,  
односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

VI

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове КБЦ Земун.

VIII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје 
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној ковер-
ти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време“ са навођењем радног места за које 
конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко 
болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

IХ

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање 
Београд и на веб-страници Министарства здравља РС 
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс 
је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не 
буду изабрани документацију могу преузети на писарници 
КБЦ Земун.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ,,ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Пројектант информатичке структуре
са високом стручном спремом, односно 

високом струковном школом електротехнике 
и рачунарства, на одређено време од 3 месеца 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме електротехничке 
струке и рачунарства, познавање рачунарских мрежа, вир-
туелизација, похрањивање података, без обзира на радно 
искуство. 

Технички секретар директора
са вишом стручном спремом, на одређено 

време од 3 месеца 

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, знање рада на рачу-
нару и једна година радног искуства.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о 
испуњењу наведених услова подносе следећа документа: 
кратку пословну биографију (са контакт подацима); ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
радне књижице или други доказ о радном стажу; уверење 
о држављанству. Описи послова за сва радна места су 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних задатака и послова у организацио-
ним јединицама Института за кардиоваскуларне болести 
„Дедиње” и кандидатима су доступни на увид у просторјама 
Одељења за правне, кадровске и административне посло-
ве Института, радним данима од 14 до 15 часова. Пријаве 
и доказе о испуњености услова кандидати могу предати 
лично на писарници Института или послати поштом на 
адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, 
Хероја Милана Тепића 1, 11000 Београд, са назнаком „За 
конкурс за запшољавање”. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Кандидати ће о одлуци о избору 
за пријем у радни однос бити обавештени достављањем 

Медицина 



   |  Број 778 | 23.05.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

поштом на адресу кандидата. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање, на интернет страни-
ци Националне службе за запошљавање и Министарства 
здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве на кон-
курс неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну делатност и 

едукацију запослених 

УСЛОВИ: завршених 6 (шест) месеци обавезног лекарског 
стажа, познавање рада на рачунару, познавање најмање 
једног светског језика и лиценца. Приликом пријаве на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
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 угово-
ра о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном 
раду од стране начелника служби здравствених установа 
на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама 
рада кандидата – уколико их кандидат поседује. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска 
дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем доктора медицине за потре-
бе одсека за образовну делатност и едукацију запослених 
на неодређено време 1 (један) извршилац “. 

Лекар специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације

за потребе Службе физикалне медицине и 
рехабилитације 

УСЛОВИ: најмање 3 (три) године радног искуства; позна-
вање рада на рачунару; познавање најмање једног свет-
ског језика; лиценца. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеном Медицинском факултету; фотокопију дипло-
ме о завршеном специјалистичком испиту; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.); фотокопију лиценце; фотокопије уговора о раду, 
тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од 
стране начелника служби здравствених установа на мемо-
рандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кан-
дидата – уколико их кандидат поседује. Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја 
клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за пријем лекара специјалисте физикалне 
медицине и рехабилитације за потребе службе физикалне 
медицине и рехабилитације на неодређено време 1 (један) 
извршилац“. 

Виши радиолошки техничар 
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит, најмање шест месеци радног искуства, лицен-
ца. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршо-
ва 10, 11000, Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем вишег радиолошког техничара на неодређено вре-
ме 1(један) извршилац”. 

Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме 
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, положен одгова-
рајући стручни испит, познавање рада на рачунару. При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: 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 уговори, потврда послодавца 
и сл.). Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: 

Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Бео-
град, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем инжење-
ра инвестицоног и техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме на неодређено време- 1(један) изврши-
лац”.

Медицинска сестра - техничар 
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера, положен стручни испит, најмање 6 (шест) 
месеци радног искуства на пословима медицинске сес-
тре-техничара након положеног стручног испита. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: 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 уговори, потврда послодавца 
и сл.). Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: 
Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Бео-
град, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре - техничара на неодређено време- 4 (четири) 
извршиоца”.

ОСТАЛО: Пробни рад у трајању од 6 (шест) месеци. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података 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. Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Стручни сарадник за инвестиционе 
послове

уз пробни рад

УСЛОВИ: завршен факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Опис послова: обавља све адми-
нистративне послове на изради и спровођењу планова 
текућег и инвестиционог одржавања објекта и опреме, 
ажурира и води евиденцију о медицинској опреми од 
националног значаја, учествује у припреми уговора о 
пословно-техничкој сарадњи, учествује у припреми израде 
Натуралног плана, учествује у изради годишњих планова 
инвестиционих радова, учествује у припремним радњама 
за извођење инвестиционих радова, припрема захтеве 
за покретање поступака јавне набавке и измену и допуну 
плана набавке, прави базу података (апарата, уређаја, 
возила), стара се о контроли емисије штетних гасова, по 
потреби организује прикупљање разних података (везано 
за објекте, возила, потрошњу енергената и сл.), ради оста-
ле послове који су му сродни по структури радног места 
и искуствено практичним знањима по налогу начелника 
Службе којем одговара за свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV1 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.

Лабораторијски техничар
уз пробни 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 (основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење). Опис послова: 
припрема и одржава простор и прибор за рад, припрема 
пацијенте и узима биолошки материјал за рад, учествује 
у изради лабораторијских анализа, хематолошких и био-
хемијских анализа, ради на биохемијским и хематолош-
ким анализаторима (програмирање и пуштање узорака), 
одлази на терен код непокретних болесника ради узимања 
биолошких материјала за рад, обавља послове и радне 

задатке на терену по потреби, води рачуна о правилном 
одлагању медицинског отпада, учествује у пословима веза-
ним за напредак службе (увођење нових информационих 
технологија, едуковање на новим апаратима), обавља 
послове под стручним надзором специјалисте медицинске 
биохемије, односно биохемичара, врши административне 
послове, уписује пацијенте у протокол, уписује резултате 
извршених анализа и извештаје које издаје пацијентима, 
води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама 
и температурне карте, помаже у припремању извештаја, 
контрола стерилизације, стерилизација материјала, 
обавља и друге послове из своје струке по налогу одго-
ворног лаборанта, непосредног руководиоца и Начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију возачке дозволе, 
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у 
Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, 
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља 
“Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Виша медицинскa сестрa 
за пријем у радни однос на одређено време 
због замене привремено одсутне запослене, 

до њеног повратака на рад, на пословима 
више медицинске  сестре у пoливалентној 

патронажи,  Службе поливалентне патронаже
2 извршиoца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
- завршена виша  медицинска школа или висока школа 
струковних студија, VI  степен стручне спреме, положен 
стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у Комору.

2. Стоматолошка сестра - техничар
за пријем у радни однос на одређено време 
због повећаног обима посла у трајању до 3 
месеца, за рад на пословима  стоматолошке 
сестре у амбуланти  у Одељењу за дечију и 
превентивну стоматологију  Дома здравља 

Крушевац

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: - 
завршена средња медицинска школа стоматолошког или  
општег смера, IV степен стручне спреме,  положен стручни 
испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у Комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају:пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено 
способни за  послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; кандидати који се јаве 
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, 
дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
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 листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом 
здравља Крушевац, Ћирила и Методија бр. 32, 37000 Кру-
шевац. Оглас објавити код Националне службе запошља-
вања и на веб-сајту Министарства здравља.

Национална служба
за запошљавање

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине
за рад у служби Хитне медицинске помоћи са 

санитетским транспортом Дома здравља 

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен медицин-
ски факултет, положен стручни испит, поседовање лицен-
це или решење о упису у Комору.

Медицинска сестра техничар
за рад у служби Хитне медицинске помоћи са 

санитетским транспортом Дома здравља

УСЛОВИ: стечено средње обраовање, завршена медицин-
ска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце 
или решење о упису у Комору.

Возач санитетског возила
за рад у Служби хитне медицинске помоћи са 

санитетским транспортом Дома здравља

УСЛОВИ: стечено средње образовање, возачка довола Б 
категорије.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о 
упису у Комору. Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави лекарсо уверење као доказ о 
здраственој способности за послове за које се прима. Уз 
пријаву на конкурс на оглас кандидати прилажу доказе о 
испуњености услова у оригиналу или у овереном препису, 
уврење о држављанству, доказ да се против кандидата не 
води истрага и кривичи поступак. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ 
ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Лабораторијски техничар у Центру за 
контролу и превенцију болести

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Зконом о раду кандидат мора испуњавати и 
посебне услове утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова Завода за јавно здравље Нови 
Пазар; медицинска школа - лабораторисјки техничар; 
средње образовање, стручни испит, лиценца. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију о 
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту и лиценци, извод извод и матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, доказ да се против њих не 
води истрага и кривични поступак , кратку биографију са 
адресом и бројем телефона. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења угоовра дужан је 
да достави доказ о здраственој способности за рад на наве-
деним пословима.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“МОЈ ЗУБАР”

11070 Нови Београд
Недељка Гвозденовића 39

тел. 063/855-11-34

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: milijan80@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста опште 
хирургије

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом рад-
них места, специјалистички испит, лиценца и знање рада 
на рачунару. Уз пријаву заинтересовани кандидати подно-
се следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 

дипломе, оверену копију дипломе о специјалистичком 
испиту, решење о издавању лиценце или решење о упису у 
регистар надлежне коморе.

Доктор медицине на специјализацији из 
опште хирургије

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са каталогом радних 
места, одобрена специјализација и знање рада на рачуна-
ру. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе следеће 
доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе и 
оверену копију решења о одобреној специјализацији.

Медицинска сестра - техничар
14 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом рад-
них места, стручни испит, лиценца, знање рада на рачу-
нару и најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе 
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту; решење о 
издавању лиценце и краћу биографију са пропратним пис-
мом.

Виша медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом рад-
них места, стручни испит, лиценца, знање рада на рачу-
нару и најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе сле-
деће доказе о испуњености услова: оверену копију дипло-
ме о завршеној вишој медицинској школи, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, решење о изда-
вању лиценце и краћу биографију са пропратним писмом.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: средње образовање, у складу са каталогом рад-
них места, стручни испит, лиценца, знање рада на рачу-
нару и најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе 
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, решење о 
издавању лиценце и краћу биографију са пропратним пис-
мом.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву заинтересовани 
кандидати подносе следеће доказе о испуњености усло-
ва: оверену копију дипломе о завршеној основној школи и 
краћу биографију са пропратним писмом.

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

ДОМ ЗДРАВЉА
23330 Нови Кнежевац, Карађорђева 85

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит; лиценца за рад; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. Канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту и оверену фотокопију лицен-
це или решење о упису у комору.

Дипломирани правник - правни 
заступник

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачуна-
ру; положен правосудни испит; најмање три године радног 
искуства. Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом. Уз пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, кандидат треба да достави: фотокопију личне кар-
те, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном правном факултету, оверену фотокопију 
потврде о положеном правосудном испиту.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом засни-
вања радног односа достави лекарско уверење о способ-
ности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати 
на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: „За 
конкурс - не отварати”.

APOTEKA „FILLY FARM”
11070 Нови Београд, Љубинке Бобић 28

тел. 011/6555-525
факс: 011/2694-499

e-mail: office@fillyfarm.rs

Дипломирани фармацеут
за рад у Брусу

Фармацеутски техничар
за рад у Брусу

УСЛОВИ: За радно место дипломираног фармацеута - 
фармацеутски факултет, а за радно место фармацеутског 
техничара - средња фармацеутска школа, положен струч-
ни испит, лиценца за рад издата од стране фармацеутске 
коморе, познавање рада на рачунару, пожељно радно 
искуство и искуство у раду са рецептима. Нудимо добре 
услове рада и могућност стручног усавршавања кроз раз-
личите видове едукација. Потребно је CV доставити на сле-
дећу мејл адресу: jelena.dackovic@fillyfarm.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”

21300 Беочин, Светосавска бб

Доктор медицине
на одређено време до 31.12.2018. године, 
са 20 часова недељно, замена лекара на 

специјализацији уз рад

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, положен стручни испит; возачка дозвола Б 
категорије; рад на рачунару (Оffice пакет); 6 месеци радног 
искуства. Уз пријаву се подноси кратка биографија и дока-
зи о испуњености услова за обављење послова доктора 
медицине (диплома, уверење о положеном стручном испи-
ту, доказ о радном искуству, фотокопија возачке дозволе 
и фотокопија личне карте), у неовереним фотокопијама. 
Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне 
и економске послове у Дому здравља, на горенаведену 
адресу, сваког радног дана од 7 до 14 часова или посла-
ти препорученом поштом на исту адресу, са назнаком „За 
оглас”.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар
за рад у Општој болници Пожаревац, на 

одређено време због повећаног обима посла
4 извршиоца

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава 
хигијену болесника, храни болесника, припрема болесни-
ка за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и 
инструменте за рад и исте стерилише, прикупља излуче-
вине болесника за преглед или лабораторијске анализе, 
предузима потребне мере за спречавање интархоспитал-
них инфекција, спроводи здравствено васпитање болесни-
ка, дели терапију, води потребну документацију, помаже 
вишем медицинском техничару при специјалној нези и 
ради ЕКГ и остало по налогу непосредног руководоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску шко-
лу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: 1. кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном, 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV сте-
пен) – општи смер, 3. оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, 4. извод из МК рођених, оригинал 
или оверена фотокопија не старија од шест месеци. Канди-
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дати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код 
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, 
Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 3 месеца, за рад у ОЈ 
Специјалистичко-консултативни прегледи

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује рад-
но искуство потребно је доставити радне карактеристике 
од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Све-
ти Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, 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 резул-
тату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За ближе информације можете се обра-
тити на телефон: 026/240-725.

Помоћни радник
на одређено време од 3 месеца, за рад у 

Служби за техничке послове, због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом, фотокопију сведо-
чанства о завршеном основном образовању, радна карак-
теристика уколико је кандидат претходно био у радном 
односу. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 
или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” 
Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на 
оглас”, са навођењем радног места за које се конкури-
ше. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту 
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид

тел. 022/712-522
e-mail: domzdravlja@mts.rs

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи Дома 

здравља Шид
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 2) положен 
стручни испит, 3) лиценца, 6 месеци радног искуства. Уз 
пријаву на оглас приложити: копију дипломе, копију уве-
рења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну 
карту, копију лиценце или решења о упису у именик Лекар-
ске коморе Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, путем 
поште или лично предати у канцеларију 6 Одељења за 
правне и административне послове Дома здравља Шид.

Доктор стоматологије
на одређено време до повратка запослене 
са боловања, за рад на пословима доктора 

стоматологије у Стоматолошкој служби Дома 
здравља Шид

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 2) положен 
стручни испит, 3) лиценца, 6 месеци радног искуства. Уз 
пријаву на оглас приложити: копију дипломе, копију уве-
рења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну 
карту, копију лиценце или решења о упису у именик Лекар-
ске коморе Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, путем 
поште или лично предати у канцеларију 6 Одељења за 
правне и административне послове Дома здравља Шид.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Општина Бујановац, Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. За директора Спе-
цијалне болнице за рехабилитацију Бујановац, Бујановач-
ка Бања, може бити именовано лице које поред услова 
утврђених законом испуњава и следеће услове: да је док-
тор медицине специјалиста и да има најмање 5 година рад-
ног стажа у области здравствене заштите или дипломирани 
правник са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите или дипломирани еконо-
миста са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: потпуну личну и радну биографију, диплому 
о стручној спреми, уверење о положеном специјалистич-
ком, стручном испиту, потврду о радном искуству на одго-
варајућим пословима, уверење о завршеној едукацијом 
из области здравственог менаџмента уколико је кандидат 
дипломирани правник или економиста, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уве-
рење (за кандидате који раде у другој установи), уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање функције директора здравстве-
не установе. Докази о испуњености огласом предвиђених 
услова достављају се у оригиналу или у овереном препису. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се достављају на адресу: Спе-
цијална болница за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка 
Бања, 17520 Бујановац, а амогу се доставити и непосредно 
у правној служби.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
за рад у Гучи, општина Лучани, на одређено 

време 3 месеца

УСЛОВИ: посебна знања: стручни испит/лиценца, знање 
енглеског – виши ниво, рад на рачунару; радно искуство од 
минимум 12 месеци. Остали услови: рад у сменама, проб-
ни рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу се јавити послодавцу на горе назначени 
телефон особи за контакт или могу да доставе радне био-
графије путем мејла. Лице за контакт: Татјана Анђелић 
Јовановић.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за 
држављане Републике Србије за рад у 
СР Немачкој, у складу са Споразумом о 

посредовању и привременом запошљавању 
радника, држављана Републике Србије у 

Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица 
на месту асистента за здравствену негу до признавања 
дипломе у СР Немачкој, а после признавања дипломе рад 
на пословима квалификованог здравственог радника.

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити незапослени и запосле-
ни кандидати, без обзира да ли су пријављени на евиден-
цију Националне службе за запошљавање. Образовање: 
завршена четворогодишња средња медицинска школа 
(IV степен); образовни профил: медицинска сестра - тех-
ничар општег или педијатријског смера, посебна знања 
и вештине: познавање немачког језика на минимално А2 
нивоу, према Европском референтном оквиру за језике 
(опис ниже у тексту); положен стручни испит за медицин-
ску сестру/техничара општег или педијатријског смера; 
предност ће имати кандидати са знањем немачког језика 
на Б1 нивоу или вишем, према Европском референтном 
оквиру за језике. 

Описи нивоа знања језика према Европском рефе-
рентном оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване 
изразе, који су у вези са областима непосредног значења 
(на пример: информације о личности и породици, купови-
ни, раду и непосредном окружењу). У стању је да се спора-
зуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе 
на једноставну и директну размену информација о позна-
тим и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним 
речима опише своје порекло и образовање, непосредно 
окружење и ствари везане за непосредне потребе.

Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када 
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о 
познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно 
време итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација 
са којима се сусреће током путовања у земљама немачког 
говорног подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази 
о познатим темама и областима личног интересовања. У 
стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише 
своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи своје 
планове и ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандидати са акту-
елним радним искуством у струци. Под актуелним рад-
ним искуством се подразумева радно искуство у струци у 
последње 4 године, стручна пракса, односно стаж за канди-
дате који су тек завршили школу и имају положен стручни 
испит за медицинску сестру - техничара или за педијатријс-
ку сестру - техничара.

Предност ће имати кандидати са радним искуством и/
или интересовањем у следећим областима: клиничка 
одељења са лежећим пацијентима, болничка и патронаж-
на нега старих лица, рехабилитација (пре свега неуроло-
гија), педијатријска нега (код кандидата који су завршили 
педијатријски смер).

Обавезно у биографији навести комплетно радно иску-
ство. Доказе о радном искуству није неoпходно доставити 
уз документацију за пријаву, али ће бити потребни касније 
кандидатима који буду одабрани за учешће у пројекту.

Врста радног односа: на одређено време на позицији 
асистента за здравствену негу, односно до нострификације 
дипломе за здравственог радника; након нострификације 
дипломе радни однос се може засновати и на неодређено 
време на позицији здравственог радника, а запослени има 
могућност да након одређеног периода, у складу са Зако-
ном о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за 
добијање сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са позитивним про-
писима СР Немачке, нострификација дипломе за здравстве-
ног радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци од 
заснивања радног односа на одређено време;

Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања 
дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална 
одступања. Послодавац обезбеђује смештај и исхрану, односно 
пружа подршку у проналажењу истог, а запослени у целости 
или делом партиципира у трошковима. Трошкове превоза на 
релацији Република Србија – СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација: пропратно писмо на немачком 
језику (пример за писање пропратног писма можете преу-
зети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама 
миграционих сервисних центара); радна биографија/CV на 
немачком и српском језику (пример за писање пропратног 
писма можете преузети у организационим јединицама НСЗ 
и канцеларијама миграционих сервисних центара); диплома 
завршене школе (оверена копија); доказ о положеном струч-
ном испиту (оверена копија); сертификат о стеченом знању 
немачког језика, за кандидате који поседују сертификат 
(копија). Поседовање сертификата о стеченом знању немач-
ког језика није неопходно за учешће на конкурсу.

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: Канди-
дати који су пријављени на евиденцију Националне службе 
за запошљавање, потребна документа достављају филија-
ли НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу 
филијале, са назнаком „За запошљавање радника за здрав-
ствену негу у СР Немачкој - Пројекат Triple Win“. Kандидати 
који нису пријављени на евиденцију Националне службе за 
запошљавање потребна документа достављају поштом, на 
адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за 
град Београд, Мигрaциони сервисни центар, Косте Абраше-
вића 10, са назнаком „За запошљавање радника за здрав-
ствену негу у СР Немачкој - Пројекат Triple Win“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту 
и термину обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple 
Win са представницима Немачке савезне агенције за рад. 

Медицина
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Разговор ће се водити на немачком језику, а по потреби је 
обезбеђен и преводилац. Након обављеног интервјуа биће 
организовано језичко тестирање. Кандидати који буду иза-
брани од стране представника Немачке агенције за рад 
биће укључени у Пројекат Triple Win - регионалне сарадње 
на миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружа-
ти подршку у припреми, проналажењу посла, одласку 
(добијање радне дозволе и визе) и интеграцији у СР Немач-
кој. Пројекат Triple Win - у организацији Немачке агенције 
за рад (БА) и Немачког друштва за међународну сарадњу 
(ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни 
курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додатну 
документацију, након укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кандида-
ти могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• 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. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-070

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јула 29

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 25.06.2018. године.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644411
e-mejl: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар – општи смер; 
положен стручни испит, дужина радног времена 40 сати 
недељно, рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у 
просторијама Геронтолошког центра, а по потреби и ванин-
ституционалну заштиту. У просторијама Геронтолошког 
центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванин-
ституционална заштита обезбеђена је само у првој смени 
(пуно радно време од понедељка до петка, суботом 4 часа). 
Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за запосле-
не, већ они падају на терет запосленог. Уз наведену зара-
ду Установа обезбеђује и аутобуску карту на име путних 
трошкова за градске и приградске месне заједнице унутар 
града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу доставити своје радне биографије на 
имејл-адресу или да се јаве на контакт телефон послодав-
ца. Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска број 16

1. Медицинска сестра - техничар
за рад на Одељењу хематологије и 

реуматологије у Служби за интерну медицину 
Опште болнице Крушевац, на одређено време 
ради замене привремено одсутног запосленог 

на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар 
за рад на Одељењу опште неурологије у 
Служби за неурологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до истека 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oвере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас објављен и на веб-сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком „За оглас“ са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на адресу: Општа болница 
Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

        Здравство и социјална заштита 

 
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ „ДОЛИНА СУНЦА“

Суботица, Пачирски пут 101
тел. 062/8212-901

e-mail: sorella24@mts.rs

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство; 
положен стручни испит.

Неговатељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: болничар - неговатељ, без обзира на радно иску-
ство.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Кон-
курс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона или 
да доставе радне биографије на мејл-адресу послодавца. 
Лице за контакт: Тихана Богдановић.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра
УСЛОВИ: медицинска сестра; положен стручни испит; без 
обзира на радно искуство.

Болничар- неговатељица
УСЛОВИ: I - IV степен, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај; заснивање радног односа 
на одређено време, уз могућност продужења уговора. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве послодавцу путем телефона.

        Индустрија и грађевинарство

„БАНЕ МПИ“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК СОМБОР

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 025/5416-161
e-mail: hr@bane.rs

Технолог површинске заштите
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани 
инжењер хемије/технолог; знање енглеског језика; пожељ-
но искуство из области површинске заштите; познавање 
MS Office пакета, нарочито Excel; возачка дозвола Б кате-
горије; способност за тимски рад и поштовање предвиђе-
них рокова; способност стратешког размишљања и плани-
рања; одличне организационе и аналитичке способности. 
Задаци на радном месту: организација одељења галва-
низације, континуирано праћење технологије, контро-
ла квалитета превлаке, истраживања у области основне 
хемије, практичан рад у лабораторији, анализе и закљу-
чивање на основу експеримената, пројектовање хемијских 
постројења, стручна подршка продаји, писање извештаја и 
препорука у смислу унапређивања производње са аспекта 
галванске заштите.

Електричар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке; најмање 
5 година у индустрији на пословима одржавања електро-
моторног погона; добро организована особа, прилагодљи-
вост променама, притиску и обиму посла. Задаци на радном 
месту: спроводи задатке и активности периодичног одржа-
вања машина, опреме и инсталација према упутствима 
за планско одржавање, врши на дневној бази периодич-
не превентивне прегледе машина, опреме и инсталација, 
проверава њихову исправног и статус рада, реагује на 
сваку пријаву квара и застоја на опреми и инсталацијама 
и приступа пословима дефектазе и отклањања застоја 
и кварова, специјално ради на пословима одржавања 
и инсталацијама електроуређаја и електроинсталација, 
ради на пословима одржавања, монтаже, инсталације по 
налогу менаџера одржавања, стара се о уредности и чис-
тоћи техничких уређаја на свим машинама, опреми и делу 
инсталација (електро ормани, мотори, вентили, сензори, 
компоненте и све врсте инсталација), послује и спроводи 
стандард, правила, поступке и упутства и активно учествује 
у доношењу, измени и примени истих, поштује документа и 
процедуре СРПС ИСО 9001 2008, извршава и остале посло-
ве по налогу надређених.

Реглер
на одређено време

УСЛОВИ: VI - IV степен стручне спреме било које струке. 
Задаци на радном месту: постављање алата на машинама, 
контрола рада алата, израда првог радног комада и упозна-
вање радника са начином руковања алата и машином, кон-
трола правилности рада радника на машини с реглираним 
алатом, континуирани обилазак радних места и контрола 
радних комада према операционој листи, примена техно-
лошко-радних инструкција, провера исправности алата и 
специјалних уређаја при реглажи и у току експлоатације 
алата и машина, отклањање мањих кварова на алатима 
и специјалним уређајима, а у случају већих кварова оба-
вештавање одељења алатнице или одржавања, чишћење 
алата по завршетку серије, а са последњим радним кома-
дом враћање алата у алатницу, вођење евиденције о 
дневном плану производње у сарадњи са пословођом, 
изношење предлога и недостатака уочених у процесу про-
изводње и у сарадњи са технологом алата и одељењем 
алатнице рад на отклањању истих, примена прописане 
мере заштите на раду.

Брусач - глачар
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа. Зада-
ци на радном месту: брушење и глачање радних комада 
(одливака) на брусној траци и тоцилу, самостална припре-
ма, балансирање и монтажа глачарских точкова (стругање 
и мазање точкова), транспорт урађених комада (привоз 
и одвоз до радног места), самостално одлагање (скла-
диштење) радне опреме и прибора након завршене опера-
ције, послови уређења радне средине у одељењу глачаре, 
остали послови по налогу непосредног руководиоца, при-
мена прописаних мера заштите на раду.

Медицина / Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство
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Галванизер
на одређено време

УСЛОВИ: VI - IV степен стручне спреме било које струке; 
могућност преквалификације у наносиоца заштитних 
металних превлака - галванизер, као и обуке за вршење 
основних хемијских анализа. Задаци на радном месту: рад 
у одељењу површинске заштите, праћење задате техно-
логије, контрола завршног производа, вршење основних 
лабораторијских анализа.

Помоћни радник у ливници
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа. Зада-
ци на радном месту: у сарадњи са ливцем ливење легуре 
цинка и алуминијума у металним калупима на машинама 
за ливење, рад на ручном ливењу у металним калупима, 
припрема материјала за ливење, пуњење пећи за ливење 
и контрола температуре материјала за ливење која мора 
бити у технолошким границама, послови уређења рад-
не средине у погону ливнице, остали послови по налогу 
надређеног, примена мера зашитите на раду.

ОСТАЛО: Пријаве са радном биографијом доставити на 
мејл адресу: hr@ bane.rs, а контактираће се кандидати 
који уђу у ужи избор. Оглас остаје отворен до попуне 

радних места.

„INDUSTRIELL“ DOO 
25000 Сомбор

Војвођанске ударне бригаде 111
тел. 061/245-50-47

Радна места за рад у Суботици: 

Бравар
на одређено време 3 месеца

10 извршилаца

Заваривач
на одређено време 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно радно искусво минимум 1 месец на тра-
женим пословима. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен 
превоз, смештај и исхрана. Пробни рад 1 месец. Јављање 
кандидата на контакт телефон. Оглас остаје отворен до 
15.06.2018. године.

BATAGON ENERGY AD 
11000 Београд, Батајнички друм 12

тел. 062/8080-548
e-mail: s.gostiljac@batagon.rs; hr@batagon.rs

Шеф лабараторије
на одређено време, за рад у Сомбору

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме-дипломирани 
машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
дипломирани машински инжењер-конструктор; дипло-
мирани машински инжењер за производно машинство; 
диплоирани инжењер за хемијску технологију и дипломи-
рани инжењер за фармацеутску технологију; дипломирани 
инжењер технологије; мастер инжењер технологије; прати 
методе испитивања, валидације, развијање нових метода у 
хемијској лабараторији, узорковање, давање мишљења и 
тумачење; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer,Outlook); енглески језик - почетни ниво. Рок 
за пријаву је до попуне огласа.

Стручни сарадник у контроли квалитета
за рад у Сомбору, на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-електротехничар енер-
гетике, машински техничар -контролор квалитета, машински 
техничар-контролор, хемијски техничар; 6. степен стручне 
спреме-инжењер електротехнике за енергетику, машински 
инжењер, инжењер за хемијску технологију, хемичари; VII 
степен стручне спреме-дипломирани инжењер електро-
технике за енергетику, дипломирани машински инжењер, 
дипломирани инжењер за хемијску технологију и дипломи-
рани инжењер за фармацеутску технологију, хемичари; ана-
лиза извештаја производње и контроле квалитета; основна 
информатичка обука(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); 
енглески језик-почетни,средњи и конверзацијски ниво. Рок 
за пријаву је до попуне.

АЛАТНИЦА „ЛАЗАРЕВИЋ“ ДОО
11000 Београд, Јужни булевар 9

тел. 011/397-2972

Металоглодач
на одређено време 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металоглодач; рад на 
универзалним глодалицама; без обзира на радно искуство. 

Металостругар
на одређено време 

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металостругар; рад на 
универзалним струговима; без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
011/397-2972. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288, 063/437-391

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош. Запошљавање у Републици Србији, након тога 
могуће упућивање запослених на привремени рад у Хрват-
ску; металофарбар, I - III степен стручне спреме, са или 
без искуства на наведеним пословима. Теренски рад, рад 
у сменама, радно место са повећаним ризиком (рад на 
висини), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Меланија Вукмиров.

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош. Запошљавање у Републици Србији, након тога 
могуће упућивање запослених на привремени рад у Хрват-
ску; I - III степен стручне спреме, са или без искуства на 
наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама, радно 
место са повећаним ризиком (рад на висини), обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије да доставе мејлом или да контактирају послода-
вца путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

Заваривач
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош. Запошљавање у Републици Србији, након тога 
могуће упућивање запослених на привремени рад у Хрват-
ску; I - III степен стручне спреме, са или без искуства у раду 
са бренером. Теренски рад, рад у сменама, радно место са 
повећаним ризиком (рад на висини), обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/2449-896

e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 6 
месеци на наведеним пословима.

Зидар
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме ( КВ радник). Радно 
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.

Тесар
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме (КВ радник). Радно 
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме ( КВ радник). Радно 
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.

ОСТАЛО: Место рада: Београд-Врачар. Обезбеђена исхра-
на, обезбеђен смештај, рад ван просторија послодавца, 
радно место са повећаним ризиком, пробни рад (1 месец). 
Врста радног односа: заснивање радног односа на одређе-
но време од 12 месеци. Лекарско уверење о здравственој 
способности. Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе назна-
чени телефон особи за контакт или да послодавцу доста-
ве радну биографију на мејл послодавца. Лице за контакт: 
Весна Арсић.

„РЕМЕТАЛ“ ДОО
Петроварадин, Буковачки пут 72

тел. 069/2502-945
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар
обрада главе мотора на стругу

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен, металостругар, металоглодач, машин-
бравар; радно искуство 5 година; основно знање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије; дужина радног 
времена 40 сати недељно, теренски рад. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се 
могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну 
биографију мејлом. Лице за контакт: Тица Милена.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 
БЕОГРАД

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на 
територији Републике Србије

Електомонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер III, V степен стручне спреме; рад-
но искуство: 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; 
радно искуство: 2 године.

Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: тесар III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

Керамичар
10 извршилаца

УСЛОВИ: керамичар III, V степен стручне спреме; радно 
искуство: 2 године.

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: електрозаваривач III, V степен стручне спреме; 
радно искуство: 2 године.

Зидар
10 извршилаца

УСЛОВИ: зидар III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

Лимар
5 извршилаца

УСЛОВИ: лимар III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 2 године.

Армирач
5 извршилаца

УСЛОВИ: армирач, III, V степен стручне спреме; радно 
искуство: 2 године.

Индустрија и грађевинарство
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ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Врста радног односа: рад ван радног односа – 
привремени и повремени послови у трајању од 4 месеца. 
Услов за рад је позитивна процена безбедносних услова за 
рад кандидата коју врше надлежни органи спровођењем 
поступка безбедносне провере уз сагласност лица. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горе назначене телефоне особи за кон-
такт или путем е-mail адресе доставити радну биографију. 
Лице за контакт: Тијана Апостоловић.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, 
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ 
ОБЈЕКАТА „EURO-MONT-ING“

ДОО БЕОГРАД
Београд, Годоминска 35

тел. 064/6705-674, 064/6705-664
e-mail адреса: m.agbaba@euromonting.rs

Бравар
на одређено време, место рада: Обреновац

50 извршилаца

УСЛОВИ: бравар – III степен стручне спреме, машинбравар 
- III степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Усло-
ви рада: рад у сменама, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Трајање конкурса: 31.05.2018. Заинтересовани 
кандидати могу да се обрате послодавцу на назначене 
бројеве телефона и мејл адресу.

AMD-MONTAGE ДОО СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/7289-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Цевар - изометричар
на одређено време 12 месеци, место рада: 

Немачка
20 извршилаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа 
котлова.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 3 године; пожељна возачка доз-
вола Б категорије (није услов), пожељно знање немачког 
језика - почетни ниво (није услов), познавање изометрије 
(скице, нацрти). Обезбеђен превоз до Немачке, као и 
повратак након завршеног пројекта, обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла, обезбеђени потребни здрав-
ствени прегледи за рад у Немачкој, пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
имејл-адресе или да се јаве на контакт телефон послодав-
ца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE ДОО СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Грађевински инжењер статичар
на одређено време 12 месеци, место рада: 

Немачка
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: висока стручна спрема, радно искуство у траже-
ном занимању минимум 5 година; обавезно знање рада на 
рачунару - МS Office пакет, интернет, AutoCAD, обавезна 
возачка дозвола Б категорије, обавезно знање немачког 
језика - виши ниво. Обезбеђен превоз до Немачке, као и 
повратак након завршеног пројекта, обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла, обезбеђени потребни здрав-
ствени прегледи за рад у Немачкој, пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
имејл-адресе. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

„AMD-MONTAGE“ ДОО СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/7289-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)
на одређено време 12 месеци, место рада: 

Немачка
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; радно искуство у тра-
женом занимању минимум 3 године; пожељна возачка доз-
вола Б категорије (није услов); пожељно знање немачког 
језика - почетни ниво (није услов), пожељно поседовање 
атеста (није услов). Обезбеђен превоз до Немачке, као и 
повратак након завршеног пројекта, обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла, обезбеђени потребни здрав-
ствени прегледи за рад у Немачкој, пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице 
за контакт: Нина Јанкелић.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Коњевићи, Булевар ослободилаца бб

e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Руководилац монтаже
на одређено време (24 месеца)

УСЛОВИ: место рада: Чачак и теренски рад у Србији; VII сте-
пен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер 
(смер: нискоградња); радно искуство: 12 месеци; возачка 
дозвола Б категорије, енглески језик (средњи ниво), рад на 
рачунару (Word, Excel); лиценца за одговорног извођача 
радова – (410-415). Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу своје радне био-
графије да доставе мејлом. Лице за контакт: Дејан Ћирић.

                     Саобраћај и везе

CITY DRIVE DOO NIŠ
Ниш, Чарнојевићева 11

тел. 063/433-025
Лице за контакт: Немања Костић

Возач такси возила
7 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена, без обзира на занимање. Радно 
искуство: небитно. Посебна знања и вештине: возачка доз-
вола Б категорије.

„РАПИД“ ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

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

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
за рад у Београду

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, обавезно искуство 
у траженом занимању минимум 6 месеци; овлашћење за 
машинисту на техничком пловном објекту. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина 
радног времена  - 8 сати, рад ван просторија послодав-
ца, пробни рад - 1 месец. Трајање конкурса:  до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице 
за контакт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

„РАПИД“ ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

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

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Морнар
за рад у Београду

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛВОВИ: без обзира на образовање; обавезно искуство у 
траженом занимању минимум 6 месеци; положен испит за 
морнара. Обезбеђен смештај, исхрана, превоз, дужина рад-
ног времена 8 сати, рад ван просторија послодавца, пробни 
рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да 
се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: 
Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

„РАПИД“ ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

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

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Руковалац техничког пловног објекта
за рад у Београду

Опис посла: самостално управљање техничким пловним 
објектом.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, обавезно искуство у 
траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руко-
валац техничког пловног објекта. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина радног времена 
- 8 сати, рад ван просторија послодавца, пробни рад - 1 
месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се јаве 
на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Милош 
Сучевић, Горан Ушљебрка.

Заповедник брода унутрашње пловидбе 
врсте А

за рад у Београду

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

УСЛОВИ: обавезно искуство у траженом занимању; 
овлашћење за заповедника брода врсте А. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина 
радног времена - 8 сати, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад - 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заин-
тересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом 
или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за кон-
такт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

Посао се не чека, посао се тражи
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                  Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел. 011/2181-214

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Сликарство

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Вајарство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факул-
тета и другим правним актима Универзитета уметности и 
Факултета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеним мастер академ-
ским студијама из одговарајуће области, одн. основним 
академским студијама према раније важећим прописима, 
биографију, библиографију, списак радова на формулару 
који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати 
су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригинал-
них сликарских, односно вајарских радова, портфолио и 
мапу цртежа, на основу којих се може сагледати да ли и 
како владају материјом наставног предмета за који конку-
ришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности у 
Београду, Париска 16, а радови у Бул. војводе Путника 68, 
од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

e-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs

Редовни професор за ужу научну област 
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у 
Институту за зоологију

Ванредни професор за ужу научну 
област Биохемија и молекуларна 

биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију у Институту за физиологију и 

биохемију, на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака у 

Институту за ботанику и ботаничкој башти 
,,Јевремовац”

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, непостојање сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и остали услови утврђени 

чланом 74 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом 
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радо-
ва доставити Архиви Факултета на наведену адресу, у року 

од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Цетињска 5-7

тел. 011/3373-490

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора школе

УСЛОВИ: прописани чланом 24 став 1 Закона о раду и усло-
ви из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), односно кандидат 
мора да има одговарајуће високо образовање стечено 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 (мора да има завршене студије првог сте-
пена 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; држављанство РС, 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 ЕСПБ, знање 
српског језика; 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 и да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима. Потребно је да кандидат испуњава посебне услове 
у погледу врсте стручне спреме прописане Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администарција („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, 8/2015, 16/2015 и 11/2016). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи, и то: кратку биографију - CV, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми за 
оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године; 

оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверења о положеним испитима и просечној оцени и 
оверену фотокопију додатка дипломе за оне који су дипло-
мирали после 10. септембра 2005. године; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом звању мастер (уко-
лико нису добили диплому), доказ да су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, оверену фотокопију уверења о стеченој лицен-
ци (уколико је поседују), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); уверење да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело 
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (наведено у општим усло-
вима конкурса), уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Пријаве се достављају на адресу: Прва економска школа, 
Београд, Цетињска 5-7, 11000 Београд, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“
Београд, Ивана Мичурина 38а

Психолог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17) и да испуњава посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. 

Наставник српског језика и грађанског 
васпитања

са 35 часова недељно, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) 
и одговарајуће образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних програма у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16 и 2/17) и да испуњава посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, 3. доказ о савладаности програма обуке 
за извођење наставе грађанског васпитања, 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
5. извод из матичне књиге рођених, 6. уверење 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 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал), 7. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет старнице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 8. краћу 
биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Одабрани кандидати из тачке 
1 и 2 се упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним 
документима и одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су школе. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

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
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент, предмети: 
Маркетинг у туризму и Менаџмент 

предузећа у туризму и хотелијерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани одредбама 
Закона о високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Статутом Уни-
верзитета у Београду, Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања високошколске 
установе и општим актима Економског факултета у Београ-
ду, којима се уређују услови и поступак за стицање звања 
наставника и поступак и оцена приступног предавања.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија 
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену адресу Факул-
тета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-202

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се прија-
вити лицие које испуњава следеће услове: 1. поседовање 
одговарајућег високог образовања из чл. 140 ст. 1 и ст. 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставнике гимназије, педагога или психолога: А) на сту-
дијама 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 предмета; 
б) 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; Б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
алинеје б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2. дозвола за рад, односно поло-
жен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 
3. положен испит за директора; изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност; 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања: 5. 
психофизичка, физичка и здрвствена способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да лице није правоснажном судском 
пресудом осуђивано 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, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; 7. држављанство Републике Србије; 
8. знање српског језика. Директор се бира на период од 
четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
кандидат који је високо образовање стекао по прописима о 
високом образовању почев од 10. септембра 2005. године 
подноси оверену фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; потврда да кандидат 
има најмање осам година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; потврда 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 установа у којој је кандидат стекао радно 
искуство у области образовања и васпитања - оригинал; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 

шест месеци у односу на дан истека конкурса) - оригинал; 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење о неосуђиваности кандидата; 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оце-
не спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно 
потписану пријаву са потребном докумнтацијом, са назна-
ком: „Конкурс за директора” доставити на адресу школе: 
Гимназија у Обреновцу, Милоша Обреновића 90. Контакт 
телефон: 011/8721-202.

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11509 Скела, Мила Манића Албанте 5

тел. 011/8770-050

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, односно: 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 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 поседује доказ 
о знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику); да је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: на студијама другог степе-
на; студијама другог степена из научне, односно стручне 
области, за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансци-
плинарене студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз шта мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо школство до 10. септембра 
2005 године. Дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника те врсте школе, за педагога и психолога, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
дуужности директора школе може да обавља лице: које 
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, стечено 
високо образовање на студијма првог степена (основне 
академске студије, односно струковне студије, специја-
листичке струковне студије), студијама од три године или 
вишим образовањем за наставника те врсте школе; дозво-
лу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе, најмање десет 
година у установи образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Директора именује министар на 
пеириод од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценца - дозвола за рад); уверење 
о положеном испиту за директора; потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (не 
старије од шест месеци); уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак (не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; извод из матичне књиге рођених; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољњег 

вредновања, уколико се на конкурс јави лице које је прет-
ходно обављало дужности директора установе. Формулар 
за пријаву на конкурс може се наћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са 
комплетном документацијом достављају се у року од 15 
дана од објављивања конкурса, на адресу: Основна шко-
ла „Никола Тесла”, Мила Манића Албанте 5, 11509 Скела, 
у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора школе”, лично или путем поште. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити од секретара 
школе на телефон: 011/8770-050.

ВИСОКА ШКОЛА
АКАДЕМИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТИ И
КОНСЕРВАЦИЈУ

11000 Београд, Краља Петра 2

Асистент за област црквене уметности - 
цртање, предмет: Цртање иконе

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане 
актом Националног савета за високо образовање (Мини-
мални услови за избор у звања наставника на Универзите-
ту које је донео Национални савет за високо образовање) 
и општим актима Високе школе – Академије Српске право-
славне цркве за уметности и консервацију.

ОСТАЛО: Кандидати подносе у оригиналу или овереној 
копији: пријаву на конкурс испуњен образац 1 (преузети: 
образац 1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.
rs/sr), диплому за све нивое завршених студија, крштени-
цу, благослов надлежног епископа, МКР (извод из матич-
не књиге рођених), уверење о држављанству, уверење 
да нису осуђивани и да се против њих не води кривични 
поступак; попуњен образац 2 који се односи на биографију 
са пратећом и овереном документацијом образац 2 (преу-
зети: образац 2 преузети са сајта http://www.akademijaspc.
edu.rs/sr); радове и списак поднетих радова за ужу умет-
ничку област за коју конкурише; уметничка дела и пројекти 
кандидата и ангажовање на самосталним и заједничким 
пројектима (домаћи, инострани). Напомена: за изложбе, 
јавне радове (нпр. за цртеже, живопис цркве – мозаички 
и фрескописачки, иконостаса и сл.), за свако од ових умет-
ничких дела треба навести: 1. назив дела; 2. назив институ-
ције/добротвора, где је дело реализовано; 3. град, државу 
где је уметничко дело остварено; 4. датум реализације 
или период јавног представљања дела. Рок за пријављи-
вање на конкурс је од 23. маја 2018. до 7. јуна 2018. године 
(15 дана од објављивања конкурса у часопису „Послови”, 
на сајту СПЦ: http://www.spc.rs и на сајту Високе школе – 
Академије СПЦ за уметности и консервацију: http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr). Документација и радови подносе 
се секретаријату Високе школе – Академије Српске пра-
вославне цркве за уметности и консервацију у Београду, 
Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА “РУЂЕР 
БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел:011/3551-454

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутног запосленог, са непуним радним 
временом до 83%

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факул-
тет. Биографије слати искључиво на мејл адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити 
осталу потребну документацију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ТОПОЛИНО”

Београд - Звездара, Астрономска 6
тел. 064/241-6666

Дипломирани/струковни васпитач 
УСЛОВИ: VI/VII степен стручне спреме, радно искуство је 
пожељно, али не и неопходно.

Медицинска сестра - васпитач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра - 
васпитач, пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу се јавити на 
телефон 064/241-6666 или могу послати пријаву на vrtic.
topolino@gmail.com

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III

тел. 011/2637-421

Конкурс објављен 16.05.2018. године, у публика-
цији ,,Послови”, мења се за радно место: настав-
ник у звању ванредног професора за ужу научну 
област просторно планирање (економска група 
предмета), у делу услови тако да уместо: VIII сте-
пен стручне спреме, научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и 
чланом 104. и 109. Статута Географског факултета, 
треба да стоји: VIII степен стручне спреме (доктор 
економије, доктор економских наука). Остали усло-
ви утврђени су чланом 74 став 8 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и чла-
ном 104. и 109. Статута Географског факултета. У 
даљем тексту конкурс остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КРАЉЕВСТВО НАРНИЈА“

11000 Београд, Клинска 15
тел. 060/442-55-35

Медицинска сестра -васпитач 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра- вас-
питач; без обзира на радно искуство. Конкурс остаје отво-
рен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
пријаву могу да пошаљу на e-mail: office@kraljevstvonarnija.
rs или да се јаве на контакт телефон 060/442-55-35.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-003

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122., 139. и 140. ст.1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС бр. 88/17), у даљем тексту Закон. За директора шко-
ле може бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на: 1. студијама другог степена (мас-
тер академске студије,мастер струковне студије, специја-
листичке 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005.године; да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручје рада, за педагога и психолога школе; доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правос-
нажном 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 родоскрвнуће; за кривично дело примање или 
давање 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 дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни 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 школе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора школе. Изузетно ако се на конкурс не појави ни 
један кандидат са одговарајућим образовањем , из члана 
140. ставови 1.и 2. Закона ,дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 3. Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) био-
графске податке, односно радну биографију; 2) оверен 
препис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 3) оверен препис уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту (дозволи за рад); 4) обуку и положен испит за дирек-
тора ( пријава се неће сматрати непотпуном, јер Програм 
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита 
за директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року који пред-
виђа закон; 5)потврду да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања , након сте-
ченог одговарајућег образовања( не старије од 6 месеци), 
односно за лице које испуњава услове из чл. 122. став 6. 
Закона, потврду да има најмање 10 година радног искуства 
у области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 6) лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци) ; 7) уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци) 8) уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139. ст.1 тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања ( не старије од 6 месеци); 9) уверење о 
држављанству Републике Србије ( не старије од 6 месеци); 
10) извод из матичне књиге рођених (не стзарије од 6 месе-
ци) ; 11) оквирни план и програм рада директора школе за 
време трајања мандата од 4 године као и остала документа 
која могу послужити као доказ о стручним и организатор-
ским способностима; 12) доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора кандидата ; 13) доказ о резултату стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, уколико се на конкурс појави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе; 14) доказ да зна 
језик, на којем се остварује образовно васпитни рад уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику; 15) 
пријемни формулар за пријаву на Конкурс скинут са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу школе “Вук Караџић” Рипањ, ул. Ерчанска бр. 3, у 
затвореној коверти са назнаком “конкурс за избор директо-
ра школе” лично или поштом. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
(јавног бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, радним даном од 9.00 часова до 14.00 часова, на 
телефон: 011/8650-003. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

1. Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Пејзажна архитектура и хортикултура
на одређено време од 5 година, без обзира на 

радно искуство

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области ПАиХ, 
доктор наука-архитектура или доктор техничких наука; 
способност за наставни рад, научни односно стручни радо-
ви, Шумарски факултет, Одсек: ПАиХ; архитектонски или 
технички факултети на којима се стичу наведена звања.

2. Асистент за ужу научну област 
Екологија шума, заштита и 

унапређивање животне средине
на одређено време од 3 године, без обзира на 

радно искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програ-
му за шумарство, који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 8 или магистар 
наука из уже научне области са прихваћеном темом док-
торске дисертације, који показује смисао за наставни рад, 
Шумарски факултет, Одсек: Шумарство.

3. Асистент за ужу научну област 
Пејзажна архитектура и хортикултура

на одређено време од 3 године, без обзира на 
радно искуство

УСЛОВИ: студент докторских студија на студијском програ-
му за ПАиХ, који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или магис-
тар наука из уже научне области са прихваћеном темом 
докторске дисертације, који показује смисао за наставни 
рад, Шумарски факултет, Одсек: Пејзажна архитектура и 
хортикултура.

ОСТАЛО: Избор наставника се врши на период од 5 (пет) 
година, а асистената на 3 (три) године. Остали обавезни и 
изборни услови за избор наставника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у Београ-
ду и Статутом и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака радника Шумарског факултета, као и 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова из конкурса 
(оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство, списак научних и стручних радо-
ва, сепарате радова,...), достављају се надлежној служби 
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у 
року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкур-
са у публикации „Послови“ и на сајту Националне службе 
за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА“

11050 Београд, Суботичка 2
тел/факс: 011/2421-920

e-mail: puzvezdara1@gmail.com

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице, које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС 
и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл.139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник, бр.88/17, 27/18-други закон): 1) има одгова-
рајуће високо образовање и то стечено на: студијама дру-
гог степена ( мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децоми ученицима; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћајаи против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

Наука и образовање
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију, диплому, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених ( докумен-
та се подносе у оригиналу или овереној копији, не старијој 
од 6 месеци); уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из 
тач. 3); доказ да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику; доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За кон-
курс - васпитач“ на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број телефона: 
2421-920, 2421-555.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
26 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС 
и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник, бр. 88/17, 27/18-други закон): 1) има одго-
варајуће високо образовање и то стечено на: студијама 
првог степена (основне академске, одн. струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децоми ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћајаи против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са закономутврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кан-
дидат треба да достави: биографију, диплому, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених (докумен-
та се подносе у оригиналу или овереној копији, не старијој 
од 6 месеци); уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из 
тач. 3); доказ да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику; доказ 
да има психичку , физичку и здравствену способност за 
рад са децом Доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За кон-
курс - васпитач“, на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број телефона: 
2421-920, 2421-555.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област 
Систематска теологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православ-
них богословских наука из уже научне области за коју се 
конкурс расписује, као и претходно завршене основне сту-
дије православне теологије, објављени стручни и научни 
радови претежно из области  за коју се конкурс расписује 
и способност за наставни и научни рад. Предност ће има-
ти кандидати са радним искуством у академској настави и 
раду са студентима из уже научне области, као и кандида-
ти који су учествовали у међународним научним конферен-
цијама. Остали услови конкурса су предвиђени Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), Стату-
том Универзитета у Београду и Статутом Факултета и оста-
лим општим актима Универзитета и Факултета, у складу 

са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству и благослов надлеж-
ног епископа, као и докази о радном искуству у академ-
ској настави и раду са студентима из уже научне области 
и учешћу у међународним научним конференцијама, под-
носе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни 
богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

1. Ванредни професор за ужу научну 
област Математика

на одређено време од пет година

2. Доцент за ужу научну област Бетонске 
конструкције

на одређено време од пет година

3. Асистент – студент докторских 
студија, за ужу научну област Менаџмент 

и технологија грађења
на одређено време од три године

2 извршиоца

ОПШТИ УСЛОВИ: За 1 и 2: VIII степен стручне спреме, док-
торат из уже научне области којој наставни предмет припа-
да; за 3: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области 
за коју се бира (студент докторских студија), у складу са 
чл. 84. став 1. Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17). Остали услови: Кандидати који конкуришу, 
поред општих услова, треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, као и других општих аката Уни-
верзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и 
оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Редовни професор за ужу научну област 
Математика

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) 
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, 
Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII степен стру-
чне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 
75. Закона о високом образовању и чланом 118. Статута 
Машинског факултета.

2) 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.

3) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Индустријско 

инжењерство
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.

УСЛОВИ: 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: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 
35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курсa.

БОР 

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/581-057, 588-000

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора основне школе може да буде 
изабрано лице које има: 1) одговарајуће образовање; 2) 
одговарајуће радно искуство на пословима образовања 
и васпитања; 3) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система образовања 
и васпитања; 5) за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 6) држављанство Репу-
блике Србије; 7) које зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 8) има дозволу за рад (лиценца 
за наставника, психолога или педагога, односно положен 
стручни испит); 9) има обуку и положен испит за дирек-
тора. Кандидат за директора основне школе има одгова-
рајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо 
образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из претходног 
става тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; дозво-
ла за рад (лиценца за наставника, психолога или педагога, 
односно положен стручни испит); обука и положен испит 
за директора установе (поседовање лиценце за директо-
ра установе - кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од дана ступања на 
дужност у складу са одредбама Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања); најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; дa 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; кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да буде лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директо-
ра установе); преглед кретања у служби са биографским 
подацима; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 

Наука и образовање



   |  Број 778 | 23.05.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона за наставника те врсте школе (лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена - основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије, студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем), да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе, најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања и да испуњава 
остале наведене потребне услове. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену 
копију документа о положеном стручном испиту - лиценца, 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора устано-
ве (ако је кандидат поседује), доказ о неосуђиваности (из 
МУП-а, основног, вишег и привредног суда), потврду о раду 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику), документ о прегледу кретања у служби 
са биографским подацима и др. Сва документација се дос-
тавља као оригинал или оверена фотокопија. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор директора, Комисија 
цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника). Доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на тел. број 030/581-057 и 030/588-
000. Пријаве са доказима и одговарајућим документима 
достављају се у затвореним ковертама, са назнаком „За 
конкурс за директора“, лично или поштом на адресу шко-
ле: ОШ „12. септембар”, Пролетерска 49, 19250 Мајданпек.

ИСПРАВКА (ДОПУНА)
 ТЕКСТА КОНКУРСА

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Технички факултет у Бору је дана 16.05.2018. 
године објавио конкурс у публикацији “Послови”, 
бр. 777, за 4 радна места. Исправка: у тексту кон-
курса за радно место: Универзитетски наставник у 
звању доцента за ужу научну област Рударство и 
геологија (рударска група предмета), на одређено 
време, изборни период од 5 година, треба да стоји 
Универзитетски наставник у звању доцента за ужу 
научну област Рударство и геологија (рударска гру-
па предмета), на одређено време, изборни период 
од 5 година и са непуним радним временом.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „РАЈКО УРОШЕВИЋ“
Готовуша

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 57,14% радног 
времена, 

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр.88/17) кандидат који се пријави на конкурс мора да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање (у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017)); да има пси-
хичку, физичку и здрвствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3.Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење да се не води кривични поступак и да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања конкурса од стране Националне 
службе за запошљавање у публикацији „Послови“. Изабра-
ни кандидат је обавезан да пре закључења уговора о раду 
достави доказ да поседује психичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Психолошку процену 

способности за рад са децом и ученицима вршиће надлеж-
на служба за послове запошљавање применом стан-
дардизованих поступака а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни форлмулар на званичној 
интернет страници Министарства. Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: ОШ „Рајко Урошевић“ у 
Готовуши, 38236 Штрпце, са назнаком „Пријава на конкурс“ 
или лично у управи школе. Неблаговремена и непотпуна 
документација кандидата неће бити узета у разматрање. За 
све додатне информације о конкурсу кандидати могу да се 
обрате управи школе, на телефон: 0290/75-089.

ЧАЧАК

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
специјалне школе (основно и средње образовање), педа-
гога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора установе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаву на конкурс за избор директо-
ра, заједно са потребном документацијом, доставити школи 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор директора” или лично у секретаријату школе, у 
периоду од 9 до 13 часова, сваког радног дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
- извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно-педагошки надзор); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и путем телефона: 032/332-901.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

35250 Параћин, Раваничка 2
тел. 035/562-710 

Наставник математике
са 66,67% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: 1) да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) 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. септембра 2005. годи-
не; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора 
да има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајуће предмете, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 
и 2/17); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал 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 одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију”, на адресу: 
ОШ „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Мајстор одржавања - домар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају средње образовање, положен возачки испит Б 
категорије, положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у котларни-
ци), да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да против њих није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични поступак и да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 

Наука и образовање
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дела примања мита или давања 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање, да су држављани 
Републике Србије, да знају српски језик (доказ – потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио српски језик достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сле-
деће доказе: диплому о стеченој средњој стручној спреми, 
очитану возачку дозволу за управљање возилима Б катего-
рије, уверење о положеном стручном испиту за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници), уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, односно да се не 
води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторског понашања, не старије од 6 месеци. 
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који морају бити оверени у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа („Службени гласник РС“ број 93/2014 и 22/2015”). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на адресу Предшколска установа „Дечја радост”, 
Радничка 1, Свилајнац, 35210, са назнаком: „Конкурс за 
избор мајстора одржавања - домара (не отварати)” , у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон 035/312-004 или на 
e-mail decjaradostsv@gmail.com.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОСНОВНА ШКОЛА

„РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

тел. 035/243-516, факс: 035/240-950
e-mail: radamiljkovicjagodina@gmail.com

Поништава се оглас објављен у публикацији 
Послови број 777 од 16.05. 2018 за радно место: 
наставник географије са 20% радног времена, на 
одређено време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (до повратка са породиљског одсу-
ства и одсуства ради неге детета).

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“ 

Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 060/4893 938

е-mail: direktor@milenkozivkovic.edu.rs

Наставник клавира
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани музичар пијаниста; ака-
демски музичар пијаниста; мастер музичких уметности; 
професионални статус - клавириста. Рад у сменама, пуно 
радно време. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересо-
вани кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на контакт телефон. Лице за контакт: Тања 
Лабовић.

КРАГУЈЕВАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 6

тел. 034/304-085

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за наставника или пси-
холога средње стручне школе у подручју рада Економија 
право и администрација, то јест високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена – мастер академске 

студије, мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске 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, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
средње стручне школе, подручје рада Економија, право и 
администрација или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника или стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика; 
неосуђиваност 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на 
период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; доказ да лице није осуђивано (уверење МУП-а); 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора школе); оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
кандидат поседује); преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно). Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
034/304-085. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА 
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 2 

тел. 034/341-398 

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе (гимназије), педагога или психо-
лога; да кандидат поседује дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (стручни испит, тј. лиценца за 
рад) и положен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања; доказ о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против поле слобо-
де, против 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 држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
школе подноси: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-

ту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог образовања и васпитања; уверење о 
држављансту Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе; 
резултат стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег самовредновања (уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност директора 
установе); осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Директор се бира на период од четири године. 
Рок за подношење пријаве на конкурс за избор директора 
је 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Друга 
крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, 34000 Кра-
гујевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара и на број телефона: 034/341-398. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

34313 Наталинци
тел. 034/821-191

Професор биологије
на одређено време до повратка запослене 
са функције в.д. директора школе, са 40% 

радног времена.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 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 кри-
вична дела давање и примање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности или других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега, у складу са законом, 
није утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узимати у обзир, а наблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у тазматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: ОШ „Милан 
Благојевић“, 34313 Наталинци.    

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Неорганска хемија

у Институту за хемију Факултета, на одређено 
време три године 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен 
стручне спреме, магистар хемијских наука, уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII сте-
пен стручне спреме, доктор хемијских наука који је изабран 
у звање асистента по Закону о високом образовању и у 
наведеном звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове прописане члановима 122, 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017- у даљем 
тексту: Закон), као и Правилником о ближим условима 
за избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 108/2015 од 24.12.2015. године), 
и то: које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога (високо образовање 
стечено 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 области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање стече-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; које има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; које није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела за која 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 примања 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 утврђено дискриминаторно понашање, у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3 закона; које није правоснаж-
но осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, у складу са законом и подзаконским актима; које 
има држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; које 
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (стручни испит или лиценца); које има обуку 
и положен испит за директора (лиценца за директора, 
уколико кандидат то поседује, а у супротном изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); које има одго-
варајуће радно искуство на пословима образовања и 
васпитања и то најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
основне школе подноси доказе о испуњености услова за 
избор директора, у складу са Законом и подзаконским 
актима и то: доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставнике те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га (оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење привредног суда, не старије 
од 30 дана од дана објаве конкурса); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење, не ста-
рије од шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (оверена фотокопија потвр-
де, уверење или други документ о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора (уколико кандидат то поседу-
је, а у супротном изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност, због чега се пријава 

таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непот-
пуном); доказ о радном стажу на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда или уверење). Осим наведеног, кандидати дос-
тављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника, уко-
лико га кандидат поседује); резултате стручно-педагош-
ког надзора у раду установе и оцену спољашњег вред-
новања установе (дужан је да достави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе); доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверење основног и вишег суда, не старије од 30 дана); 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу, фотокопија или оригинал); краћа радна био-
графија и предлог програма рада школе за време ман-
дата. По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима, већ се шаље министру ради 
доношења одлуке о избору директора. Благовреме-
ном пријавом сматра се пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата 
препорученом поштом, у ком случају се као дан прије-
ма сматра дан када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу 
или дан државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове за избор директора, 
у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Комисији за избор директора”. Рок 
за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број 034/510-118.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање и најмање пет година рада 
у установама образовања на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања; 
дозвола за рад, односно положен стручни испит или 
испит за лиценцу; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана одредбом члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
приложи: образац пријаве на конкурс за радно место; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дозволе за рад, однос-
но оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; потврду о радном искуству у области 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; радну биографију, односно кратак преглед 
кретања у служби са биографским подацима и очитану 
личну карту. Докази о испуњености услова прописаних у 
члану 139 став 1 тачке 1), 3)-5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу: Предшколска устано-
ва „Наша радост“, Радоја Домановића 10, 34210 Рача, 
са назнаком: „Конкурс за васпитача” или предати лич-
но, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Ближе 
информације о конкурсу можете добити на број телефо-
на:034/751-040.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник математике
за 44% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, односно до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 139. ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, члана 142 став 
1,, став 2. став 4.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Степен и врста 
образовања морају бити из образовно научне области у 
складу са чл.3. ст.1.тачка 9.- Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („ Сл. гл. РС- Просветни гласник” бр. 11/2016 , 2/2017 
и 3/2017), за радно место наставника математике у основ-
ној школи. Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017 ) и то: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке 
(1) и (2) и тачке 2) .Степен и врста образовања морају бити 
из образовно научне области у складу чл.3. ст.1.тачка 9. 
- Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, („ Сл. гл. РС- Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17 и 3/17) 
за радно место наставника математике у основној школи; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 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 родоскрвнуће, 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 (доказује се уверењем из казне-
не евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се Уверењем о 
држављанству у оригиналу или овереној копији не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образовно - 
васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској устнови 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 
ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- за оне који 
ово образовање поседују , а за оне који не поседују Закон 
по члану 142 став 2. дозвољава и дефинише као обавезу да 
ово образовање наставник стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у 
делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или уверења о стеченом 
високом образовању, уколико диплома није издата; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или овере- 
на фотокопија потврде - уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно поло-
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женим испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу)- за оне који ово образовање поседу-
ју , а за оне који не поседују Закон по члану 142 став 2. 
дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, као и да није утврђено дискриминатор-
ног понашања, у складу са законом – прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом 
на адресу ОШ „4. краљевачки батаљон”, Краљево, Улица 
Олге Јовичић. 1, 36000 Краљево, тел. 036/314-330, или 
лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Асистент за ужу научну област 
Информационе технологије и системи

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области информа-
ционих технологија, који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање (8) осам и 
који показује смисао за наставни рад. Кандидат треба да 
испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 84. 
Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр. 88/17), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II–01-265/2 од 
3.04.2018.год.), Статутом Факултета за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 2500 од 
30.11.2017.г.), Правилником о начину и поступку избора у 
звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету 
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријавленог кандидата, као 
и опште услове за заснивање радног односа утврђене Зако-
ном о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17). Уз пријаву на конкурс 
доставити:  биографију; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о државланству; оверене копије диплома, однос-
но уверења о стеченом високом образовању; потврду, 
односно уверење о уписаним докторским студијама; потпи-
сан формулар за пријавливање кандидата, као и снимлени 
фајл формулара на ЦД рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.
rs/index.php/formulari); фотокопију публикованих радова 
наведених у конкурсном формулару; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 72. став 4. Закона о високом образовању и чла-
ном 135. Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је 
потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објавливања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 
36210 Врњачка Бања, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево - Општина Брус

Професор музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања

Професор српског језика
са 94% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања

Стручни сарадник библиотекар
са 6% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање прописано Законом и Правилником којим се про-
писује 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 правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривично дело 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
наведених услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве 
на оглас, а доказ за тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Наставник у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања јесте лице 
које је стекло одговарајуће 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, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. 2. на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1 подтачке 1) одељка ОСТА-
ЛО 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 специјал. струковне студије), сту-
дијама у трајању од 3 године или вишем образовањем. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију (поред 
горенаведене документације и извод из матичне књиге 
рођених), у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ “АЦА АЛЕКСИЋ”
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Наставник хемије
за рад на одређено време, ради замене 

запослене одсутне преко 60 дана, за рад 
у матичној школи у Александровцу и у 
издвојеном одељењу у Горњем Ратају

УСЛОВИ: за пријем у радни однос: да кандидат има 
одговарајуће високо образовање за послове наставника 
прописано чланом 140.-142. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС број 88/2017) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, (“Сл. гласник РС- 
Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
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 родоскрвнуће, за кривично дело 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 санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин РС; да зна 
језик на којем се остварује образовно- васпитни рад. Уз 
пријаву на оглас потребно је поднети следећа докумен-
та: доказ о поседовању одговарајућег високог образо-
вања (оверена фотокопија дипломе или уверења); уве-
рење о држављанству; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са европским системом преноса бодова ( канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из наведених 
дисциплина и потребно је прилижити доказ о томе, кан-
дидат који нема ово образовање дужан је да га стекне 
у року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за лиценцу); 
уверење о неосуђиваности издатом од стране Министар-
ства унутрашњих послова, доказ о знању језика на коем 
се остварује образовно васпитни рад (осим за кандидате 
који су образовање стекли на језику на којем се оства-
рује образовно васпитни рад). Лекарско уверење прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документацију заједно са 
одшампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријавни формулар са документацијом којом се 
доказује испуњење услова за заснивање радног односа 
доставити лично или на адресу школе. Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања огласа у листу 
Националне службе за запошљавање “Послови”.

Посао се не чека, посао се тражи

Наука и образовање
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ЛЕСКОВАЦ

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО 
УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник у звање предавача за ужу 
област Конфекцијска технологија

на одређено време од пет година, почев од 
01.10.2018. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - смер текстилно 
инжењерство; завршене магистарске односно специјалис-
тичке академске студије из научне области за коју се бира; 
способан за наставни рад. Поред наведених услова канди-
дати треба да испуне и друге опште и посебне услове пред-
виђене Законом о високом образовању, Статутом Школе, 
Правилником о систематизацији радних места у школи и 
Правилником о избору у звање наставника и сарадни-
ка. Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење 
да нису осуђивани) којима кандидат доказује да испуњава 
услове тражене у конкурсу, доставити у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Висока технолош-
ка уметничка струковна школа, Вилема Пушмана 17, 16000 
Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 10 дана после објављивања у листу Послови.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

тел. 015/882-086

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140.ст.1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018), односно да има одговарајуће високо образо-
вањеиз члна 140. ст.1 и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног 
сарадника стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковен 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, мултидиси-
плинарне, трансдициплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне обласи или области педагошких наука; на основним 
студијам у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10 септем-
бра 2005. године), (лице из тачке 1 подтачка б, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; дужност директора Школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140. става 1. 
и 2. Закона за наставника средње стручне школе, и под-
ручје рада хемија, метали и графичарство, текстилство и 
кожарство, пољопривреда, производња и прерада хране, 
здравство и социјална заштита и личне услуге, за педа-
гога и психолога, дозвола за рад за наставника,стручног 
сарадника, обуку и пложен испит за директора установа и 
инамање осам година рада у устнови на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. За директора школе канидтат треба: да испуњава 
услове за наставника те врсте школе и подручје рада, за 
педагога или психолога; да има дозволу за рад наставника 
или стручног сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе ( изабарани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан да у року о 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит): да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом 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 
родоскрвњење, кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању. да им држављанство 
РС; да зна српски језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс коју кандидат преузи-
ма са сајта Министарства просвета, наукеи технолошког 
развоја, кандидат подноси: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању за наставника 
педагога или психолога; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту или обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
потврду да има најмање осам година радног стажа у 
области образовања и васпитања, по завршеном висо-
ком образовању; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рије од 6 месеци); потврда из Привредног суда о нео-
суђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој спсобности за рад са децом и 
ученицима, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал); уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није под истрагом; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
- извештај просветног инспектора (уколико га има); уко-
лико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе доставља резултате стручно педагошког над-
зора и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања 
у служби са биографскимподацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
узимати у разматрање. Благовременом пријавомсматра 
се она пријава која је поднета у року утврђеном у конкур-
су. Благовременом пријавомсматраће се и ина пријава 
која је предата препорученом пошиљком, и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљ-
ку. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узимати у разматрање. Кандидати ће 
бити позвани на интервју од стране Комисије за избор 
директора школе, по истеку рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаву на конкурс за избор директора зајед-
но са потребном документацијом, достаити лично или на 
адресу школе; са назнаком „Конкурс за директора - не 
отварај“ Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Све додатне информације о кон-
курсу се могу добити на тел: 015/882-086.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ 

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, до повратка са неплаћеног 

одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основнојшколи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик). 

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 
система образовања 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. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, а пријаве са назнаком 
„За конкурсну комисију”, слати на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ту школе, на телефон 018/4892-036.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог, до повратка са функције 
директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основнојшколи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

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-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу 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 кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
а пријаве са назнаком „За конкурсну комисију”, слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе, на телефон 018/4892-036.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, брoj 88/2017) , односно лице које 
је стекло одговарајуће образовање: 1. на студијама другог 
степена( мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне,  ултидисциплинарне, трансцисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, 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. год. Лице из става 1. тачка 1. подтачка 
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2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат који се пријављује 
на радно место директора школе попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: 1. биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и прегледом програ-
ма рада школе, 2. доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 3. доказ 
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену 
фотокопију), 4. доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарауће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по програму високошкол-
ске установе – оригинал или оверену фотокопију), 5. потвр-
ду о радном стажу – најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал), изузетно ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
брoj 88/2017), дужност директора основне школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 за наставника те врсте школе и најмање десет 
година рада у установи, 6. доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе 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 
(уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест месеци 
- оригинал или оверену фотокопију), 7. доказ да против 
кандидата није покренута оптужница за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3)  Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, брoj 
88/2017) – потврда/уверење из надлежног суда (оригинал 
или оверену фотокопију – не старије од шест месеци), 8. 
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију – не старије од шест месеци), 9. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију – не старије од шест месеци), 10. доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат пре закључивања уговора о 
раду ( оригинал или оверена фотокопија), 11. доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора установе (оригинал 
или оверену фотокопију): пријава која не садржи доказ 
о положеној обуци и испиту за директора школе неће се 
сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора и 
правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора у 
законском року, 12. кандидат који је предходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави доказ о 
резултату стручно - педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Одредбом члана 33. Статута ОШ 
„Јастребачки партизани“ утврђено је да је рок за пријављи-
вање на конкурс 15 дана од дана његовог објављивања. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандида-
ту (име, презиме, адреса  пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за директора школе“. Документација се може доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа „Јастребач-
ки партизани“, Нишка бб, 18252 Мерошина. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона 018/4892-036.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“

18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Оглас објављен 16.05.2018. године у публикацији 
„Послови“ за радно место: васпитач за рад у Трњану, 
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка запосленог на 
рад, мења се и исправно треба да гласи:

Васпитач
на неодређено време са пуним радним 

временом за рад у ПУ „Лане“ у објекту у 
Трњану - 1 извршилац

и
Васпитач

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

повратка запосленог на рад - 2 извршиоца.

У погледу услова за оба радна места оглас је непро-
мењен: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или више образовање; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; знање српског језика и језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидат уз одштампан попуњени пријавни фор-
мулар треба да достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; оверену фотокопију додатка 
дипломи; оверену фотокопију уверења о држављанству; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних; лекарско уверење (доставља изабрани канди-
дат приликом закључења уговора о раду); оверену фото-
коију уверења 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ
Ниш, Првомајска 6

тел. 018/523543

Директор Уметничке школе Ниш
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања, и то: да има стечено одговарајуће високо обра-
зовање за наставника, за педагога и психолога: 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 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 (лице под овом подтачком такође 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 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 привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца; осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног 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; 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом 
(кандидат не може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискриминаторно пона-
шење); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има обуку 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); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника) уколико је стручно-педагошки надзор обављен; 
да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора установе у којој 

је обављен стручно-педагошки наџор и спољашње вред-
новање). Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (овера  фотокопије, не старија 
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су променили 
презиме, односно име после издавања дипломе (оригинал,  
не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); ориги-
нал уверења о држављанству Републике Србије (оригинал, 
не старији од 6 месеци од датума објаве конкурса); ориги-
нал доказа о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, 
издата од стране послодавца (оригинал, не старији од 30 
дана од датума објаве конкурса); оригинал или оверену 
фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља 
само кандидат уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, овера не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о поло-
женом стручном испиту за наставника, васпитача и струч-
них сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оригинал лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал, не старији од датума објаве 
конкурса); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оригинал доказа Основног суда да није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није пре-
дходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса); оригинал доказа надлежног Привредног 
суда да није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал не старији од 30 дана 
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидат који је претход-
но обављао дужност директора установе); оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (само кандидат који поседује извештај просвет-
ног саветника); оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (уколико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби (уколико кандидат не достави 
овај доказ његова пријава се сматра потпуном); план рада 
директора за време мандата. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља се школи на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. 
Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора 
школе је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне, небла-
говремене и/или неисправне пријаве комисија неће узима-
ти у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 018/523543, лице за контакт: 
Младен Крстић, секретар школе.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ 

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Поништава се конкурс за наставника разредне 
наставе објављен у публикацији „Послови“ бр. 771-
772 од 04.04.2018. године.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука – еколошке науке – VIII степен стру-
чне спреме. Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани 
кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени број 
телефона и мејл адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке; VIII степен стру-
чне спреме; доктор наука - пословна информатика, VIII сте-
пен стручне спреме; доктор техничких наука за рачунарску 
технику/доктор наука - електротехника и рачунарство; VIII 
степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање 
конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да 
се обрате послодавцу на назначени број телефона, мејл 
адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука за електроенергетику 
– VIII степен стручне спреме; доктор техничких наука за 
електротехнику – VIII степен стручне спреме; доктор тех-
ничких наука за електронику – VIII степен стручне спреме. 
Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 01.09.2018. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на назначени број телефона, мејл адресу послодавца. 

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - инжењерство заштите животне 
средине – VIII степен стручне спреме; доктор наука - науке 
о заштити животне средине – VIII степен стручне спреме. 
Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 01.09.2018. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на назначени број телефона или мејл адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор машинства за обраду метала, доктор нау-
ка – машинско инжењерство, VIII степен стручне спреме; 
доктор техничких наука за машинске конструкције – VIII 
степен стручне спреме; доктор техничких наука за произ-
водно машинство – VIII степен стручне спреме. Радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересо-
вани кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени 
број телефона, мејл адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - педагошкe науке, VIII степен стру-
чне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 
01.09.2018.. Заинтересовани кандидати могу да се обрате 
послодавцу на назначени број телефона или мејл адресу 
послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука – психолошке науке, VIII степен 
стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање конкур-
са: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обра-
те послодавцу на назначени број телефона, мејл адресу 
послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука за друмски саобраћај – VIII степен 
стручне спреме; доктор наука – саобраћајно инжењерство 
– VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. 
Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на назначени број телефона 
или мејл адресу послодавца.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор српског језика (српски као 
нематерњи)

на одређено време до повратка раднице са 
одсуства са рада ради посебне неге детета, а 

најдуже до 11.03.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање и да испуњава одређене услове, у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву 
кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да лице није кажњавано или осуђивано 
(за дела која су наведена); уверење да се не води кривични 
поступак и истрага, лекарско уверење, а обавезно доста-
вити: доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и 
сл.) из члана 142 става 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (од најмање 30 бодова, у складу са 
Европским системом преноса бодова). Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 
Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације могу се добити путем 
телефона: 020/821-110.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/385-710

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета 

Психолог
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета 

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основам 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016 и 2/2017). Кандидат мора да има 1) одго-
варајуће образовање, 2) да имају психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена беусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца , као и за кривична 
дела насиље у породици , одузимање малолетног лица, 
запуштање и лостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за крвиично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе , против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у скалду са законом утврђено дескриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но- васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања доказује 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из става 1. тачка 
1,3 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а из става 
1 тачка 2.овог члана пре закључивања уговора о раду. 
Обавено образовање лица из члана 140.овог закона је и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
стечено на високошколоској установи у току студија или 
након дипломирања , од најмање 30 бодова , од којих 
најмање по шест бодова из психолошких , педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у скалду са европским системом пренсоа бодова.
Кандидати попуњавају пријавни фомулар на званичој 
интернет страници Министарства , а потребну докумен-
тацију заједнои са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи са потребном документацијом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Информације се могу добити на горе наведену адре-
су, и кандидати пријаве на исту могу слати. Рок за дос-
таву пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
листу ,,Послови,,. Провера психофизичке способности за 
рад са децом и ученицима ће вршити надлежна служба 
запослове запошљавања.

НОВИ С А Д

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Директор
на мандатни период од 4 (четири) године 

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 139., чла-
ном 140. став 1., 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017) и Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 108/2015): да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено за настав-
ника, педагога или психолога за рад у основној школи: 
1. на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; лице из става 1. тачка 1). подтачка (2). члана 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним студијама 

Наука и образовање
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у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има завршену обуку и положен испит за директора 
установе; 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 пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да није правоснажно осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за 
конкурс: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
за кандидате који су променили име или презиме после 
издавања дипломе; диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење одговарајуће високош-
колске установе о знању српског језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе (уко-
лико 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 вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење Министарства унутрашњих послова да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса); уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса); уверење надлежног 
Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама доставити ново лекар-
ско уверење); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног савет-
ника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе 
(овај доказ достављају само кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе); преглед кретања 
у служби, са биографским подацима –необавезно; дока-
зе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узи-
мати у разматрање. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон број 021/752-287. 
Пријаву на конкурс својеручно потписану, заједно са 
потребном документацијом, доставити школи на горе 
наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за 
избор директора” или лично у секретаријату школе од 8 
до 13 часова сваког радног дана.  Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији Националне службе за запошљавање “Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Оглас објављен у публикацији “Послови”, 
18.04.2018. (број 773) за радна места секре-
тар-приправник, васпитач на српском језику, 
стручни сарадник-педагог, поништава се у целос-
ти.

ОШ “ЂУРА ДАНИЧИЋ”
21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
који испуњава следеће услове прописане чланом 122., 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” бр.88/2017) и то: да је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена - (мастер 
академске студије, мастер струковане 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; по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005.године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; прошло обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року до 2 године од 
дана ступања на дужност положи наведени испит у складу 
са условима прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања “Сл. гласник РС” бр. 88/2017); да има 
дозволу за рад - лиценцу, односно положени стручни испит 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, и то за рад 
у школи; да има најмање 8 година радног стажа у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава 
рад у образовању; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс при-
ложи следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценца); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да није осуђиван правноснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); потврда о радном искуству, нај-
мање 8 година у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал или фотоко-
пија уверења 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 за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање, што оне-
могућава рад у образовању (не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију радне књижице; уверење о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; потврду о стеченом радном стажу у области 
образовања и васпитања од послодавца код кога га је сте-
као (потврда мора да садржи: назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на којој је кандидат био рас-
поређен и време трајања рада из области образовања и 
васпитања); доказ о испуњености услова да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама директора установе; извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу-оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци); фотокопија личне 
карте кандидата. Докази о испуњености услова из тачаке: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора угово-
ра о међусобним правима и обавезама директора устано-
ве. Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе 
краће биографске податке и приложи: податке о кретању у 
досадашњој служби или радном односу, стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог 
мера, организације и начина руковођења школом које би 
спровео као директор школе (програм рада) које ће изло-
жити на Наставничком већу. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи радну биографију и све доказе о 
испуњености услова за избор чије се прилагање тражи. 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће обавити 
интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају 
услове конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир. 

Решење о именовању директора школе биће благовре-
мено достављена свим учесницима конкурса у законом 
предвиђеном року. Контакт телефон – 021/452-962. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу 
се поднети лично у затвореној коверти или препорученом 
поштом на горе наведену адресу школе.  Рок за предају 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕВА МАРИЋ”
21240 Тител, Главна 7

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: за директора установе може бити избрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017.): да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” број: 88/2017.) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога и психолога стечено: 1) на сту-
дијама 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 предмета; 
б) 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; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 
1. Под тачке б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат мора да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка (лиценца); обуку и положен испит за директора уста-
нове – лиценцу за директора (кандидат који лиценцу за 
директора не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
образовања; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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; 
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да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат доставља установи у два примерка 
следеће: биографске податке са прегледом кретања у 
служби; оригинал или оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; оригинал или оверен препис 
уверења о положеном испиту за директора установе 
(ако је кандидат поседује); оверен препис/фотокопију 
потврде о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања у 
трајању од најмање осам година; оверен препис/фотоко-
пију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење о неосуђи-
ваности из основног суда, привредног суда и уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а;); оригинал 
или оверен препис/фотокопију уверења о држављан-
ству; оверен препис/фотокпију извода из матичне 
књиге рођених; оверен препис/фотокопију уверења о 
познавању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика одговарајуће високошколске установе); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама. Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави оверен препис/фотокопију извештаја о 
резултату стручно педагошког надзора о раду кандида-
та (извештај просветног саветника) и резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Школа нема обавезу да пријављеном кан-
дидату враћа документацију. Сви наведени докази који 
су саставни део пријаве на конкурс морају бити оверени 
и не могу бити старији од шест месеци. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва на конкурс за избор директора заједно са потребном 
документацијом доставља се на горе наведену адресу 
школе, са назнаком “Конкурс за избор директора школе” 
или лично у секретаријату школе сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у службеној публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Патологија

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област. 

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Болести животиња и 

хигијена анималних производа
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област. 

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија и заразне 

болести животиња
на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област. 

Асистент за ужу научну област 
Анатомија, хистологија и физиологија 

животиња
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских 
студија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл.гласник РС”, 
бр.88/2017.) у складу са којим ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави 
доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске 
податке, научне и стручне радове као и доказе о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
(уверења о наставку студија за сарадничка звања). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве достављати на горе наведену адресу са назнаком 
“за конкурс”. Рок за подношење пријава по овом конкурсу 
је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „КОКАИ ИМРЕ”
21235 Темерин, Кошут Лајоша 31

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 вас-
питања: 1) да има одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Кандидат са образовањем 
из чл.140 став 1. тачка 1 подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није 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; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и мађарски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8) да има положен испит за директора устано-
ве. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. истог закона за настав-
ника основне школе, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или вишим образовањем за 
наставника основне школе, дозволу за рад наставника, обу-
ку и положен испит за директора школе и најмање десет 
година рада на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију са 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. У оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; потврду о радном искуству у 
установи на пословима образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученицима; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(за кандидате који су променили име или презиме после 
издавања дипломе); уверење основног суда о некажња-
вању за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци);уверење МУП-а Србије да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); уверење Привредног суда да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од 6 месеци);доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском/српскохрватском језику); доказ 
о знању мађарског језика, одн. доказ да је кандидат стекао 

средње, више или високо образовање на мађарском јези-
ку или је положио испит из мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; уверење о положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора 
школе); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе, 
ако је стручно-педагошког надзор школе вршен у време 
његовог мандата); доказ о разултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) уколико га поседује, одн.потписану изјаву да није имао 
стручно-педагошки надзор у раду; попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира 
директора и доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара шко-
ле, радним даном од 08.00 до 13.00 часова, на телефон: 
021/843-306. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на горе наведену адресу, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији “Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕВА МАРИЋ“

Тител, Главна 7
тел. 021/2960-189

e-mail: sskola-titel@eunet.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити избрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број: 88/2017.): да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број: 88/2017.) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога и психолога стечено: 1) на сту-
дијама 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 предмета; 
б) 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; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1. 
подтачке б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат мора да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
обуку и положен испит за директора установе – лиценцу за 
директора (кандидат који лиценцу за директора не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да испит положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог образовања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 кри-
вична 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат доставља установи у два примерка сле-
деће: биографске податке са прегледом кретања у служби; 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; оригинал или оверен препис уверења о положеном 
испиту за директора установе (ако је кандидат поседује); 
оверен препис/фотокопију потврде о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-

Наука и образовање
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варајућег образовања у трајању од најмање осам година; 
оверен препис/фотокопију уверења да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење о неосуђиваности из основног суда, привредног 
суда и уверење о некажњавању из казнене евиденције 
МУП-а;); оригинал или оверен препис/фотокопију уверења 
о држављанству; оверен препис/фотокпију извода из мати-
чне књиге рођених; оверен препис/фотокопију уверења о 
познавању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
одговарајуће високошколске установе); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама. Уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави оверен препис/
фотокопију извештаја о резултату стручно педагошког 
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) и резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази који 
су саставни део пријаве на конкурс морају бити оверени и 
не могу бити старији од шест месеци. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на 
конкурс за избор директора заједно са потребном докумен-
тацијом доставља се на адресу школе: Тител, Главна 7, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе“ или лично у 
секретаријату школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 
часова. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање.

ПАНЧЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА 
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
26000 Панчево, Новосељански пут 31

Конкурс објављен у листу „Послови“ број 768, од 
14.03.2018. године, поништава се за радно место: настав-
ник патологије, наставник болести животиња, наставник 
професионалне праксе - ВТ-Б групе, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”
12312 Смољинац, Маршала Тита 6

тел. 012/283-232, 012/238-328

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

боловања и одсуства ради неге детета 

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

боловања и одсуства ради неге детета, са 
20% радног времена

 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18 - др. закони), односно: да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 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 

њих није утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Уз пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс 
треба да приложе следеће доказе о условима за пријем у 
радни однос: потписану биографију, доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (оригинал/оверену фото-
копију уверења о држављанству), оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену 
фотокопију додатка дипломи, уколико је додатак издат кан-
дидату, оригинал/оверену фотокопију уверења о неосуђи-
ваности, доказ о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и путем телефона: 012/283-232 и 012/ 283-328. 
Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ „Дража Марко-
вић Рођа“, Маршала Тита 6, 12312 Смољинац. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и учеицима. 

ПРОКУПЉЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“

18423 Мала Плана, тел.027/343-522

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
16.05.2018. године због техничке грешке мења се у 
делу који се односи на Општину. Уместо: Општина 
Пирот треба да стоји: Прокупље. У свему осталом 
оглас остаје исти. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“

18423 Мала Плана

1. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, за рад у издвојеном 
одељењу у Губетину

2. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко 60 
дана, до повратка запослене којој мирује 

радни однос

3. Наставник физичког васпитања
са 55% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (до повратка запсоленог коме коме 

мирује радни однос)

4. Наставник српског језика
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог коме мирује радни однос

5. Наставник ликовне културе
са 20% радног времена, на одређено време 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: 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 способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-

ности услова из. тач. 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који се 
преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри вична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа „Светислав Мирковић Ненад“, 
18423 Мала Плана или предати лично. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, телефон 027/343-522.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 027/8362-970

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Службени 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. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); 2) 
знање српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4) неосуђиваност 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 кандидата није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима. Докази о испуњености услова 
из тачака 1 до 4 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
за тачку 5 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о неосуђиваности, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); уверење 
о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, од 8 до 13 часова.

Наука и образовање
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ПИРОТ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“
18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб

тел. 018/855-038

Оглас објављен дана 16.05.2018 у публикацији 
„Послови“ мења се тако да гласи: додају се две речи 
(за васпитача ) и то у делу: За директора може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање и то: образовање 
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача или стручног 
сарадника то јест одговарајуће високо образовање. 
Под број 5 доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи васпитно-образовни рад у установи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику).

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/317-196

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: I Дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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, трансдисци-
плинарне 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. II Испуњеност услова за пријем у радни однос у 
установи за образовање и васпитање (члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања): 1) да има 
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. III Уз пријаву на кон-
курс учесник треба да поднесе: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, тј. најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, потвр-
ду о обуци и положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеној обуци и 
испиту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, јер програм обуке за директора школе и правил-
ник о полагању испита нису донети, па ће изабрани кан-
дидат бити у обевези да положи испит за директора у 
законском року), радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи радну биографију и све доказе о испуње-
ности услова за избор чије се прилагање тражи. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности кандидат је дужан да достави пре закључења уго-

вора о раду. Доказе о одговарајућем образовању, о нео-
суђиваности, држављанству Републике Србије и знању 
српског језика саставни су део пријаве за конкурс. Осим 
утврђивања испуњености услова за избор директора 
Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника). Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Пријаве се под-
носе у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс“, 
непосредно школи или препорученом поштом, на адресу 
школе: Војводе Степе 20, 11420 Смедеревска Паланка. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Додатне информације се могу добити на 
телефон школе: 026/340-721.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 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 - у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка музичке школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; поседовање лиценце за директора уста-
нове (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора уста-
нове положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност 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 кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању за 
наставника музичке школе, педагога или психолога; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 

образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу наставника или стручног 
сарадника; потврду о радном искуству, најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ (потврда привредног суда); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника, ако постоји за кан-
дидата); доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси се 
непосредно пре закључења уговора; преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); дока-
зе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Све оверене фотокопије напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месеци. Школа 
нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс 
врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве 
треба послати на адресу: Основна музичка школа „Божи-
дар Трудић“, 11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 
13. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741

Кувар
на одређено време до преузимања 

запосленог, односно до коначности одлуке 
о избору кандидата по конкурсу за пријем 

у радни однос на неодређено време, а 
најкасније до 31. августа текуће школске 

године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање и минимум 
3. степен стручне спреме, оверене фотокопије уверења о 
држављанству, извода из матичне књиге рођених и дипло-
ме, уверење да није под истрагом и да није подигнута 
оптужница. Уверење о некажњавању прибавља школа, а 
лекарско уверење доставиће кандидат пре закључивања 
уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДИЦА РАНКОВИЋ”

11317 Лозовик, Трг првобораца 7
тел. 026/831-123

e-mail: oslozovik@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), и то: 
да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или 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 способ-
ност за рад са 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 
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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 на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, педагога или психолога; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има лиценцу за директора школе (кан-
дидат 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (не старије 
од 6 месеци); потврду о радном искуству у установи 
на пословима образовања и васпитања; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); оверен 
препис или оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); доказ о разултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима кандидат је дужан да дос-
тави пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Министар бира директора у року од 30 дана од 
дана пријема документације коју му је доставио Школски 
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Пријаве са потребном документацијом достављају се на 
адресу школе, лично или поштом, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе”. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова, на телефон: 026/831-741.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник биологије
на одређено време до повратка радника са 

боловања, за 40% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставни-
ка биологије може бити примљен кандидат који испуња-
ва услове предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати морају да 
имају одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У складу са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичкох 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који не поседује ово образовање биће дужан да 
га стекне у року од једне године, а највише две године 
од дана пријеме у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: радну биографију, попуњен пријав-
ни формулар са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, уверење 
о држављанству РС - оригинал или оверену копију, не 
старије од 6 месеци; диплому о стеченом образовању 
- оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци; 
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тач-

ка 3 Закона о основам система образовања и васпитања 
и непостојању дискриминаторног понашања - ориги-
нал или оверену копију, не старије од 6 месеци, доказ о 
знању српског језика (обавезно за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику), оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту или потврду високошколске установе да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипломирања (није 
обавезно - уколико кандидат исто поседује пожељно је 
да достави). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата коми-
сија ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Светитељ Сава“, Светог Саве бб, 11432 
Друговац. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 026/721-114.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
11310 Липе, Вука Караџића 1

тел. 026/771-433

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, односно са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, за 40% 

радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника ликовне културе може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
морају да имају одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. У складу са чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидати морају 
да имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који не поседује ово образовање биће 
дужан да га стекне у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), 
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену 
копију, не старију од 6 месеци), доказ о неосуђиваности 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и непостојању дискри-
минаторног понашања (оригинал или оверену копију, не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (оба-
везно за кандидате који образовање нису стекли на српс-
ком језику), оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду висо-
кошколске установе да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина у току студија или 
након дипломирања (није обавезно - уколико кандидат 
исто поседује пожељно је да достави). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата комисија ће донети у року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба 
послати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Вука 
Караџића 1, 11310 Липе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
026/771-433.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник математике 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са непуним радним 
временом

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 

финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани профе-
сор математике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математи-
ке, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар; лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер, треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, однос-
но математике и информатике; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или да кандидати нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да кандидат зна срп-
ски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним 
формуларом школи достављају: радну биографију, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, диплому или уверење о стеченом образовању, уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска 
управа. Кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику потребно је да приложе доказ о знању српског 
језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Потребно је тражена документа приложи-
ти у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме 
бити старија од 6 месеци). Уверења о држављанству и о 
неосуђиваности не смеју бити старија од 6 месеци. Уко-
лико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом 
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Небла-
говремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су 
достављене неоверене фотокопије потребних докумена-
та, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или 
телефоном 026/4617-380.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова прописан Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 
139. 140. и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно – васпитни 
рад, обавезно је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
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праксе у установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства (део „Ново 
на сајту”), а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Пот-
пуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава 
која садржи: попуњени пријавни формулар (Формулар за 
пријаву на конкурс), актуелни број фиксног или мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта, уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(може и оверен препис/фотокопија); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених или оверен препис/ фотокопија, доказ 
о неосуђиваности ( уверење из МУП-а), уверење (потврда) 
високошколске установе да има образовање из члана 140. 
ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије, пси-
хологије и методике или има положен стручни испит или 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова, али о томе мора да пружи 
одговарајући доказ. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Напомена: Документација се 
не враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком „За конкурс”: ОШ „Иво 
Лола Рибар” Скобаљ, Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ.

ОШ „ИВО АНДРИЋ” 
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб

тел. 026/701-078

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017), за наставника основне школе и подручја рада 
којој припада школа, за педагога или психолога; да поседу-
је дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручног сарад-
ника; да поседује лиценцу за директора установе (канди-
дат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да поседује држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад, да није осуђивано 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 најмање осам година рада у установи за образовање 
и васпитање, на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверена фотокопија); уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (оверен препис или оверена фотокопија); потврду 
о радном стажу у установи за образовање и васпитање, на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања – уверење Полицијске управе, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ да про-
тив лица није подигнута оптужница нити се води кривични 
поступак – уверење Основног суда, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); лекарско уверење о психичкој, физичкој 

и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује) – пријава која не буде 
садржала уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи испит; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); радну био-
графију. Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, Комисија за избор директора ће ценити и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника). Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 026/701-078.

ОШ „ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” 
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове из члана 122, 139. и 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018-др.закон) и 
то: поседовање одговарајућег образовања из члана 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018-др.
закон) за наставника основне школе и подручје рада којој 
припада школа, педагога или психолога, поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заш¬тићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који ту лицен-
цу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи за обра-
зовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Директор се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: уверење о држављанству не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика, тј. уверење 
високошколске установе да је кандидат положио српски 
језик, оригинал или оверена фотокопија (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања који 
издаје полицијска управа, не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ да против лица није 
покренут кривични поступак, нити је покренута истрага 
за кривична дела, који издаје основни суд, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија; потврду о радном искуству, 
оригинал или оверена фотокопија; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (само ако је кандидат посе-
дује); радна биографија. Поред утврђивања испуњености 
услова за избор директора Комисија за избор директо-
ра посебно цени и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Уколико кандидат не поседује 

лиценцу за директора, документација кандидата сматраће 
се комплетном уколико су сва друга документа уредно дос-
тављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи 
испит за директора у законском року. Министар просвете 
врши избор директора и доноси решење о његовом имено-
вању у року од 30 дана од дана пријема документације из 
члана 123. Став 17. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018-
др.закон). Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу Основне школе „Др Јован Цвијић”, Др 
Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора” . Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон број 026/617-390 код секретара 
школе.

СОМБОР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

1. Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 24% норме

2. Спремачица
на одређено време, ради замене одсутних 

запослених преко 60 дана

УСЛОВИ: За радно место 1: стручна спрема предвиђена 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника - под-
ручје рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91 и др.). За радно место 
2: стручна спрема предвиђена Правилником о систе-
матизацији радних места у овој школи и чл. 24, став 
1 Закона о раду, односно стечен први степен стручне 
спреме, завршена основна школа. Други услови пред-
виђени су чл. 139 и 140 Закона о основама система и 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17). 
Уз пријавни формулар са биографијом кандидат подно-
си: оверену фотокопију дипломе (кандидати под ред-
ним бројем 1 морају приложити и фотокопију дипломе 
о завршеној средњој и ако имају вишој школи); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да канди-
дат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доказује се у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 
141 став 7 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријавни формулар кандидат попуњава на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља секретару школе. Лекарско уверење подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра се она 
пријава која је поднета у року утврђеном конкурсом, 
односно послата препорученом поштом у року утврђе-
ном конкурсом, а као дан пријема рачуна се дан када 
је пошиљка предата у пошти. Ако је последњи дан 
конкурса недеља или државни празник, рок за пријем 
пријава се помера за следећи радни дан. Под потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове назна-
чене у конкурсу. Изузетно, кандидат може потребна 
документа поднети накнадно, односно после утврђеног 
рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном 
року и да због објективног разлога није могао донети 
комплетну документацију, само уколико се није започе-
ло са прегледом конкурсног материјала. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће услове прописа-
не чланом 122 став 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 ЗОСОВ 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 2-7 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015), односно лице које 
има одговарајуће образовање за наставника или струч-
ног сарадника за рад у школи у подручју рада: Саобраћај, 
електротехника и машинство и обрада метала и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (3) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; лице под тач-
ком 1) и (2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има дозволу за рад наставни-
ка или стручног сарадника; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе. Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015) прописано 
је да предност за избор директора установе има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси сле-
дећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом 
образовању (средње, више, високо, на српском језику); ако 
није завршио школовање на српском језику, осим доказа о 
стеченом образовању мора доставити и доказ, тј. оверену 
копију потврде да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; оверену 
копију доказа о поседовању лиценце за рад; доказ о рад-
ном искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; оверену 
фотокопију или оригинал доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (прибавља 
се пре закључења уговора о раду); оригинал или овере-
на копија уверења да кандидат није осуђиван, у складу са 
законом, од МУП-а, не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију уверења из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривична дела одређена у члану 
7 Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015), 
не старије од 30 дана; уверење о неосуђиваности привред-
ног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење 
о држављанству Републике Србије које није старије од 6 
месеци, као и извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); оверена копија или оригинал доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (ако се пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе); доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за директора уста-
нове, уколико га поседује (пријава ће се сматрати потпу-
ном и уколико кандидат нема положен испит за директо-
ра установе); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, са документацијом 
која није оверена од стране надлежног органа, неће бити 
узете у разматрање. Школски одбор ове школе образоваће 
комисију за избор директора посебном одлуком. Докумен-
тацију доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за директора школе”, а сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара школе на тел. 025/421-067. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно високо образовање стечено: 
а) на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 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 - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника основне школе, педаго-
га или психолога. 2. поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. посе-
довање лиценце за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); 4. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 5. поседовање држављанства Републике Србије; 
6. знање српског језика; 7. неосуђиваност 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 8. неосуђиваност за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 9. најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три говине или 
више образовање 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 на пословима васпитања и образовања у уста-
нови, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: кратку биографију, односно 
радну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора (извештаји 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/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); потврду о радном искуству након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања издат од стране полицијске 
управе; доказ да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс) издат од осно-
вног суда; доказ да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ, издат од привредног суда; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили презиме после издавања дипломе; доказ о 
знању српског језика (уколико кандидат није стекао одго-

варајуће образовање на српском језику подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе, са наз-
наком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412030

Ванредни професор за ужу научну 
област Методика наставе музичке 

културе
на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме-научни назив докто-
ра наука методике наставе-докторска дисертацијаусмерана 
ка ужој научној области; научни назив доктора наука-на-
уке уметности( докторска дисертација усмерена ка ужој 
научној области); научни назив доктора наука интердис-
циплонарне научне области Технике и менаџмент у при-
мењеним уметностима-докторска дисертација усмерена 
ка ужој научној области. Кандидати морају испунајвати и 
остале услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Статутом и општим актима педагошког факултета у Сом-
бору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопију дипломе 
свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац 
биографских података( преузет са: http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној форми и електронској форми, биб-
лиографију објављених радова и саме радове и уверење о 
некажњавању (МУП). Место рада Сомбор. Поступак избора 
у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута 
и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом сла-
ти на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Послови.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „23. ОКТОБАР“
Голубинци

тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник“ РС број 88/2017), и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога, 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, однос-
но групе предмета; (2) 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 облати педагошких наука; 2)на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 01.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, односно да није осуђиван правнос-
нажном 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 родоскрнављење, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног соаобраћаја 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, држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, да има обуку и положен испит за директора 
установе (узеће се у обзир) да није донет подзаконски акт 
о полагању испита за директора, али ће изабрани дирек-
тор бити у обавези да положи овај испит у законском року, 
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након што министар просвете донесе одговарајући подза-
конски акт. Поред молбе са прегледом кретања у служби са 
биографским подацима и програмом рада директора шко-
ле, кандидати подносе следећа документа којима доказују 
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију), 
лекарско уверење не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом (из основног суда и привредног 
суда), не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика 
на којима се изводи образовно-васпитни рад у школи уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверена копија), доказ о положеном струч-
ном испиту или о положеној лиценци за наставника или 
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију), 
потврда о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, са подацима са пословима и радним задацима које 
је обављао (оригинал или оверена фотокопија). Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, на телефон 022 381 
846. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају се поштом или лично на адресу школе 
са назнаком „Конкурс за директора школе“.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел/факс 024/553- 037

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122., чл. 139. и чл. 140.став 1. и 2. Закона о основама 
образовања и васпитања и чл. 2. - 7. Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања ( ,,Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), а то су: 1. одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона 
: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (лице које има завршене 
ове студије другог степена, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета.-На основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за наставника ове врсте школе и подручја 
рада дефектолог - наставник и дефектолог - васпитач; за 
педагога и психолога2.дозвола за рад (положен стручни 
испит) за наставника, педагога или психолога, 3. да је сав-
ладао обуку и да има положен испит за директора устано-
ве; 4.да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5.да није осуђивано 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 6.држављанство Републике Србије; 
7.да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, 8. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 9. кандидат за дирек-
тора установе образовања и васпитања не може да буде 
лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности. Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања 
прописано је да предност за избор директора установе 
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко 
од звања према прописима из области образовања.-Пра-
вилником о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања прописано је да кандидат за 

директора установе образовања и васпитања 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 истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави- оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу с чл.140.Закона; оверену 
копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника; доказ о радном стажу у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (оригинал 
или оверена копија), уверење да лице није осуђивано, у 
складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона, оригинал или 
оверена копија уверења Привредног суда да није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности , не старије од 30 дана, оригинал или оверена копија 
уверења Основног суда да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога -за кривична дела одређена у 
чл.7.став 4. Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања ( ,, Сл.гласник РС” 
бр.108/2015 ) не старије од 30 дана, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених-достављају лица 
која су променила презиме или име након издавања дипло-
ме о стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци, оверену копију доказа да зна српски језик, (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факултету на српском језику или уверење о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања- достављају лица која су претходно обављала 
дужност директора, биографију са кратким прегледом рад-
них ангажовања, предлог програма рада директора школе. 
У складу са чл. 123.став 14. Закона кандидат може да доста-
ви и оригинал или оверену копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду. Директор школе се именује 
на период од 4 године. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност. Директору који не 
положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност директора. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању за избор директо-
ра оверавају се од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 
2. Закона на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Основна 
и средња школа “Жарко Зрењанин” (са назнаком ,,Конкурс 
за избор директора“), Ивана Горана Ковачића 14, 24000 
Суботица. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона број: 024/553-037 и 024/554-137.

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице 
које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекло одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 

или области педагошких наука, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
испуњава услове за наставника средње стручне школе за 
подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не, за педагога и психолога; има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело или привредни преступ 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора шко-
ле подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању (оверена фотокопија не 
сме бити старија од шест месеци); потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испи-
ту (дозволи за рад); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (не старије од шест месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од шест месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 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 (не старије од шест месеци); 
уверење/потврда Привредног суда у Ваљеву да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (не старије од шест месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац 
са холограмом); доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика, по програму високошколске устано-
ве (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима се достављају на адресу: Средња пољопривред-
на школа са домом ученика - Шабац, Војводе Путника 58, 
15000 Шабац, са назнаком „Конкурс за директора”. Контакт 
телефон: 015/344-583. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
16.05.2018. године, за радно место директора 
школе, исправља се због техничке грешке, тако 
што се уз назив радног места додаје: на период 
од 4 године. Остали услови остају исти.

Наука и образовање
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ОШ “ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 343-154

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове из чл. 140. ст 1. и 2., чл. 122. и 139. ст. 
1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/18-др. закон), и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка, односно стручног сарадника, стечено на студијама дру-
гог 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2)на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има најмање осам година радног 
стажа у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу 
за рад за наставника, односно стручног сарадника (лицен-
ца или стручни испит); да има положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност)

ОСТАЛО: докази о испуњености услова: кандидат уз 
пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене 
услове, и то: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом чл. 140. став 1. и 
2. Закона; оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о поседовању обуке 
и положеног испита за директора (уколико га поседује, 
оверена копија); потврду о радном стажу на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена копија); 1) уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага, 2) уверење издато 
од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - оба уверења не 
старија од 6 месеци, оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству Републике Србије (у оригиналу или овере-
ну копију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (у оригиналу или оверену копију), не старије од 
6 месеци; доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат 
који образовање није стекао на српском језику),кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске установе 
да је положио испит из српског језика - у оригиналу или 
оверену копију; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима- лекарско уве-
рење које није старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико 
га поседује (оригинал или оверена копија). Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена копија), сходно члану 123. став 14. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Поред наведеног 
кандидат треба у пријави да наведе биографске податке 
са прегледом кретања у служби, податке о стручном усавр-
шавању, као и предлог плана рада директора школе. Доказ 
о испуњености услова да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о међусобним правима и обаве-
зама директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 

од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају 
се поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора” или лично у секретаријату школе. 
Додатне информације путем телефона: 015/343-154.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН 
ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник математике
на одређено вереме до краја школске године, 

односно до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: да 
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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 родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који могу наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и техно-
лошког развоја и са потребном документацијом достављају 
на адресу: Основна школа “Душан Јерковић”, Трг Светог 
Саве 22, Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. За додатне информације заинтересована лица се 
могу обратити секретару школе на телефон 031/514-146. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: фотокопију 
дипломе; потврду да није осуђиван, уверење о држављан-
ству, доказ да зна српски језик.

ОСНОВНА ШКОЛА „САВО ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО“
31207 Сирогојно

тел. 031/3802-059

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017) и Пра-
вилника о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 108/2015), 
одговарајуће образовање из члана 140 ст 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“ број 88/2017) за наставника установе, за педаго-
га или психолога стечено на студијама другог степена 
( мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине или 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 10.09.2005. године; лице из става 
1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона мора да има завр-
шене студије првог степена из научне области односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, поседовање дозволе за рад наставника ( 
лиценца), положен испит за директора школе, 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 правоснаж-
ном пресудом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштања и злостављања малолет-
ног лица или родосрвнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривичана дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности, и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречене санкције и за 
који није, у складу са Законом утврђено дискриминатор-
ско понашање, да има држављанство Републике Србије, 

да зна српски језик на којем се реализује образовно вас-
питни рад. Кандидат је дужан уз попуњен образац прија-
ве на конкурс, да достави: оверен препис или оврену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу односно стручном испи-
ту, уверење о држављанству Републике Србије ( ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци, 
потврду о радном искуству у области образовања после 
стеченог одговарајућег образовања, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, уколико се на конкурс пријави кандидат 
који је претходно обављао дужност директора устано-
ве дужан је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби. Кан-
дидат изабран за директора који нема положен испит за 
директора установе дужан је да у року од две године 
од дана ступања на дужност положи испит за директо-
ра. Пријаве се подносе у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса. Пријаве на Конкурс за избор директора 
са потребном документацијом доставити школи на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације на тел. 031/ 
3802-059, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
31250 Бајина Башта, Светосавска 76

тел. 031/862-753

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање за наставника и стручног сарадника школе, 
а из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. 
Закона за наставника ове врсте школе најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарјућег образовања; 
да има дозволу за рад наставника и стручног сарадни-
ка; да има обуку и положен испит за директора уста-
нове; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно- вас-
питни рад. Кандидат уз пријаву подноси: биографске 
податке, односно радну биографију; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању за наставника и стручног сарадника у овој шко-
ли; оверену фотокопију лиценце ( дозволе за рад) за 
наставника и стручног сарадника, односно уверења о 
положеном стручном испиту; потврду о 8 година рада у 
области образовања; доказ о резултату стручно- педа-
гошког надзора у раду кандидата ( извештај просвет-
ног саветника); резултате стручно- педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обавља-
ло дужност директора школе); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима ( лекарско уверење не старије од 6 месе-
ци); доказ да није осуђивано правоснажном 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 злоастављање 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, 
оригинал или оверену фотокопију уверења не старије 
од 6 месеци; доказ да није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, оригинал или оверену 
фотокопију уверења не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених ( не старије од 6 месеци): остала 
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документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору, нпр. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно- васпитни рад за кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са тра-
женом документацијом доставити на адресу: Основана 
школа “ Свети Сава”, улица Светосавска 76, 31250 Баји-
на Башта, са назнаком “ за конкурс за директора” или 
лично у Секретаријат школе. Документација се неће 
враћати по окончању конкурса. О резултатима кон-
курса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директора школе 
од стране Министраства просвете, науке и технолошког 
развоја. Ближе информације о конкурсу, могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона 031/862-753.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВИХ СТУДИЈА

У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник вештина за ужу стручну 
област Мултимедијалне и рачунарске 

технологије
на период од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена из области за 
коју се бира, објављени стручни радови у области за које се 
бира, односно најмање пет референци из области за коју 
се бира, способност за наставни рад и педагошко искуство 
у високом образовању.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе био-
графију, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена, списак стручних радова, доказ 
о педагошком искуству. Услови за избор прописани су Зако-
ном о високом образовању, Статутом школе, Правилником 
организацији и систематизацији послова и Правилником о 
избору у звање наставника и сарадника. Пријаву на кон-
курс, биографију и списак објављених радова доставити на 
ЦД-у уређено у MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве на 
конкурс се достављау у року 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе, Трг Светог Саве 34, Ужице.

ВАЉЕВО

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” 
14222 Дивци

тел. 014/274-507

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које: 1) има одговарајуће високо образовање на: а) 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; 2) да испуњава услове за наставника основне школе 
за предмете који се изучавају у оквиру плана и програма 
основне школе, односно за педагога и психолога школе; 
3) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђенха чланом 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да има дозволу за рад; 7) да има обуку и поло-
жен испит за директора; 8) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања односно десет 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања ако се 
на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 9) знање српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од ступања на дужност. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографске податке са прегле-
дом кретања у служби; оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању; оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту односно лиценци 

за наставника, педагога или психолога; потврду о радном 
искуству - доказ да кандидат има најмање осам година 
радног стажа у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
односно десет година рада за кондидта који има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о оснома 
система образовања и васпитања ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); доказ о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(оригинал лекарско уверење, не старије од шест месеци) 
; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима за избор 
директора; потврду-уверење о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим за канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о положеном испиту за директора установе 
(лиценце за директоре); извештај просветног саветни-
ка као доказ о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја); свој Про-
грам рада за наредни мандатни период; остала документа 
за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење 
одлуке о избору; уколико се на конкурс пријави лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Комисија за 
избор директора, извештај о спроведеном поступку дос-
тавља Школском одбору у року од осам дана од дана 
завршетка поступка, а Школски одбор сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
предлог за избор директора доставља министру у року 
од осам дана од дана достављања извештаја Комисије. 
Министар у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема 
наведене документације, врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању о чему ће школа обавести-
ти лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова доставити поштом или лично 
секретаријату школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања на горе наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора школе“, поштом или лично секре-
таријату школе.

ОШ “НАДА ПУРИЋ”
14000 Ваљево, Владике Николаја 33

тел. 014/221-225

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане чланом 122. ставови 2. и 5., чланом 
139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
БР. 88/2017 И 27/ 2018) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпи-
тања (“Сл.гласник РС”, бр.108/2015) и то: да има одгова-
рајуће образовање из члана 140. ставови 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, стечено за 
наставника основне школе у подручју рада: разредне и 
предметне наставе у основној школи и педагога и пси-
холога, на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1) а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; или 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има савладану обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања односно десет 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 правоснажном 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 дискри-
минаторно понашање; да није правоснажно осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; про-
тив кога није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није предходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за горе наведена кривична дела; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад; да има 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат на 
конкурсу који је предходно обављао дужност директо-
ра установе). Изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност. Изузетно ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр 88/2017 и 27/2018), дужност директора може да 
обавља и лице које има образовање из члана 140. став 
3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018) за наставника 
основе школе, дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве најмање десет година рада у установи након стеченог 
образовања. Уз пријаву на конкурс (својеручно потпи-
сану) учесници конкурса достављају следећу докумен-
тацију којом доказују да испуњавају прописане услове: 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом плана рада; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника, педагога или психоло-
га (дозволу за рад); потврду о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење 
из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора (издато након објављи-
вања конкурса, оригинал); уверења основног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога - за наведена кривична дела 
(издато након објављивања конкурса, оригинал); уве-
рење привредног суда да није правоснажно оптужен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије од 30 дана од датума објаве конкурса, оригинал); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија); лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима, издату од надлежне здрав-
ствене установе (не старије од шест месеци од датума 
објаве конкурса, оригинал или оверена фотокопија); 
извештај просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат има појединачни стручно-педагошки надзор) 
а уколико нема овај извештај, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања доставља кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садрши уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Комисија за избор директора ће након обраде конкур-
сне документације и утврђивања испуњености законом 
прописаних услова за избор директора, обавити интервју 
са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти, лично у канцела-
рији секретара школе од 7 до 15 часова или поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс 
за директор школе”. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на телефон 014/221-225.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5123.05.2018. |  Број 778 |   

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17501 Врање, Омладинска 20

Посао чистача (помоћни радник)
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог, за рад у издвојеном 
одељењу школе у селу Моштаница

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове 
конкурса: да имају одговарајуће образовање (други сте-
пен стручне спреме - завршену основну школу); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани 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 родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и  против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик на коме се остварује образовно -васпитни рад. Докази 
о успуњености услова из алинеја 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из алинеје 2 пре закључења уговора о 
раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса доставити 
на адресу Основне школе „Доситеј Обрадовић” Врање, 
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрење.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА “ХАЈДУК ВЕЉКО”
19000 Зајечар

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које  испуњава услове прописане чланом 122, 139, и 140. 
став 1 и 2  Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС “ бр. 88/2017 –даље Закон) и 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања ( “Сл.гласник РС”, бр. 
108/2015) и то: да има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона за наставника основне школе 
и подручја рада, за педагога и психолога. Под одгова-
рајућем образовањем сматра се образовање које је сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) на студијима другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука уз завршене студује првог степена мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета ; или одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, у складу са 
законом и подзаконским актима. да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно – васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има обу-
ку и положен испит за директора; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог основног образовања, да против 
њега није покренут кривични постук за кривична дела из 

члана 139.став1 тачка 3 закона. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс поднесе доказе о испуњености услова 
за избор директора у складу са законом, и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога (овере-
на фотокопија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење оригинал/
оверену фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 
139. став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (потвр-
да, уверење или други документ издат од стране МУП-а 
РС - не старији од 30 дана, од дана објаве конкурса, 
оригинал /оверена фотокопија); доказ да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (уверење Привредног суда, не старије 
од 30 дана од дана објаве конкурса, оригинал /овере-
на фотокопија) ; доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење - не старије од шест месе-
ци, од дана објаве конкурса, оригинал /оверена фото-
копија); доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад- оставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе, оверена 
фотокопија); доказ о поседовању дозволе за рад настав-
ника, васпитача, педагога или психолога (оверена фото-
копија потврде, уверења или другог документа о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ 
о обуци и положеном испиту за директора (уколико кан-
дидат то поседује, у супротном изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност, 
пријава кандидата која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора неће се сматрати непотпуном); 
доказ о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања, најмање осам година рада у области образо-
вања , након стеченог одговарајућег образовања (потвр-
да или уверење - посебно из сваке установе , односно за 
сваки период, уколико је кандидат био запослен у више 
установа на одговарајућим пословима, не старија од 30 
дана од дана објаве конкурса ), извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са трајном важношћу, оригинал / 
оверена фотокопија ), доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење Основог и Вишег 
суда , не старије од 30 дана од дана објаве конкурса, 
оригинал / оверена фотокопија), биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе.  Поред доказа о испуњености законом 
прописаних услова за избор директора,  кандидат дос-
тавља и доказ о резултатату стручно –педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника 
- уколико га кандидат поседује, оверену фотокопију). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је предходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (оверену фотокопију). 
По завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима, већ се доставља министру ради 
доношења одлуке о избору директора. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом на адресу: Основна школа “Хај-
дук Вељко” у Зајечару, Добривоја Радосављевића Бобија 
бб, са назнаком “За комисију за избор директора”. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Детаљније информације на тел. 019/440-116.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

1. Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 30% радног времена, у одељењима на 
српском наставном језику, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана - директора установе

УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих 
услова за заснивање радног односа мора испуњавати 
и посебне услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања (члан 139-140, 141 став 7 и 
142) и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са Законом и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник РС” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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 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 (мађарски 
језик за радно место под бројем 3. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова тач. 1), 3), 4) и 5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из горенаведеног става 
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Обавезно образовање лица из члана 140 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. Образовање из става 1 овог члана, наставник, вас-
питач 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. 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. Послове 
наставника и стручног сарадника може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Степен и врста образо-
вања: за радно место под бројем 1: професор технич-
ког образовања, професор технике, професор технике 
и информатике, професор информатике и техничког 
образовања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и основа тех-
нике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образовања и вас-
питања, професор техничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања, професор технике и гра-
фичких комуникација, професор производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образо-
вање, дипломирани педагог за физику и основе техни-
ке, професор основа технике и производње, професор 
политехнике, професор технике и медијатекарства, про-
фесор техничког образовања и медијатекар, дипломи-
рани физичар - професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломи-
рани професор технике и информатике - мастер, дипло-
мирани професор технике - мастер, мастер професор 
технике и информатике, мастер професор информати-
ке и технике, професор основа технике и информатике. 
Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана 
могу да изводе и лица која су завршила двопредметне 
студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара. 

Наука и образовање
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2. Наставник технике и технологије
са 10% радног времена, у одељењима на 

српском наставном језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана - директора установе

УСЛОВИ: За радно место под бројем 2: професор тех-
ничког образовања, професор технике, професор техни-
ке и информатике, професор информатике и техничког 
образовања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и основа тех-
нике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образовања и вас-
питања, професор техничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, профе-
сор политехничког образовања, професор технике и гра-
фичких комуникација, професор производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образо-
вање, дипломирани педагог за физику и основе техни-
ке, професор основа технике и производње, професор 
политехнике, професор технике и медијатекарства, про-
фесор техничког образовања и медијатекар, дипломи-
рани физичар - професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломи-
рани професор технике и информатике - мастер, дипло-
мирани професор технике - мастер, мастер професор 
технике и информатике, мастер професор информати-
ке и технике, професор основа технике и информатике. 
Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана 
могу да изводе и лица која су завршила двопредметне 
студије на факултету, ако су на том факултету савладала 
програм из тих предмета у трајању од осам семестара. 

3. Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу на мађарском 
наставном језику, у издвојеном одељењу 
у Лукином Селу, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у разредној настави може да изводи: 1) професор 
разредне наставе, ) професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, 3) професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитељ - мастер, 6) професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Уз пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидат доставља следеће 
доказе: 1) оригинал/оверену копију дипломе о стече-
ном образовању, 2) оригинал/оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 3) извод из 
матичне књиге рођених са холограмом, 4) оригинал/ове-
рену копију уверења о неосуђиваности (прибавља сваки 
кандидат у полицијској управи према месту рођења, а 
лица рођена у иностанству према месту пребивалишта), 
5) доказ о знању српског језика и мађарског језика, уко-
лико се образовно-васпитни рад изводи у мађарским 
одељењима (диплома издата на српском језику која је 
приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика или уверење да је кандидат поло-
жио испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), 6) лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, 7) доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу 
са ЕСПБ (оверена фотокопија доказа издате од стра-
не високошколске установе или уверење о положеном 
испиту за лиценцу). Уколико кандидат нема образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу, 8) потписана биографија кандидата. 
Фотокопије приложених докумената морају бити уредно 
оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса на огласној табли НСЗ - Филија-
ла Зрењанин. Пријаве са доказима о испуњавању услова 

са назнаком „Пријава на конкурс“ доставити на адресу: 
Основна школа „Соња Маринковић“, Зрењанин, Слобо-
дана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 76,5% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стечено а) 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 пред-
мета и 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; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. У складу са Правилником о степену 
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”, број 21/15 и 11/16): виша 
медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра, 
струковна медицинска сестра, организатор здравствене 
неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипло-
мирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, 
виша медицинска сестра општег смера, виша медицин-
ска сестра интернистичког смера, виша медицинска сес-
тра хируршког смера, виши медицински техничар; лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса 
треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о претходно стеченом средњем образовању у подручју 
рада Здравство и социјална заштита, 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 6. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва, којим кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 7. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе, лично или телефоном на 
број: 023/533-270.

Наставник акушерства са негом
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 23,5% радног 
времена 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекaо а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15 
и 11/16): виша медицинска сестра - техничар, виша 
медицинска сестра, виша струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, виша гинеколошко-аку-
шерска сестра, специјалиста струковна медицинска сес-
тра, специјалиста струковна медицинска сестра бабица, 
дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша меди-
цинска сестра хируршког смера, виши медицински тех-
ничар; да лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита за образовни профил гинеколошко-акушер-
ска сестра; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доста-
ве: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме, 3. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о претходно стече-
ном средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита, 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 5. доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно 
да је лице стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија) - српски језик; 6. оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, лично 
или телефоном: 023/533-270.

Наука и образовање
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Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће обра-
зовање: у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 и 2/2017): лице које 
испуњава услове за наставника медицинске школе у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016 
и 2/2017), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
21/15 и 11/16) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада личне услуге 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015); лице 
које испуњава услове за стручног сарадника медицинске 
школе у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016 и 2/2017), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 21/15 и 11/16) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015); дипломирани етнолог; етнолог - антрополог; про-
фесор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе 
наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује 
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке 
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма: Обука за наставника грађан-
ског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће 
одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз 
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, 
Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког 
мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно 
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, 
или која имају завршен специјалистички курс за наставни-
ке грађанског васпитања на одговарајућој високошколској 
установи; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 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; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме; 3. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о похађаном програму или специјалис-
тичког курса који је услов за извођење наставе грађанског 
васпитања; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуња-
вању услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фотокопија) - срп-
ски језик; 6. оригинал или оверену фотокопију уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 7. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосад-
ска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број: 023/533-270.

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло а) на 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 пред-
мета и 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; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; у складу са Правилником о степену 
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”, број 21/15 и 11/16): виша 
медицинска сестра - техничар, виша медицинска сестра, 
струковна медицинска сестра, организатор здравствене 
неге, специјалиста струковна медицинска сестра, дипло-
мирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, 
виша медицинска сестра општег смера, виша медицин-
ска сестра интернистичког смера, виша медицинска 
сестра хируршког смера, виши медицински техничар; 
лице треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита; 
2. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме, 3. оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита, 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуњавању 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија) - српски језик; 6. оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 

осуђиван у складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 7. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 
8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкур-
са у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицин-
ска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, лично или телефоном: 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 

23266 Чента, Чарнојевићева 17 

Наставник историје у другом образовном 
циклусу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 45% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених законом, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017), члану 3 став 1 тачка 6 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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), као и да 
испуњава истоветно утврђене услове у општим актима 
школе, и то: 1. да има одговарајуће високо образовање, 
те да има следећи стручни назив за занимање за радно 
место: професор историје, професор историје и геогра-
фије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипло-
мирани историчар - мастер; лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да имају завршене основне академске студије историје; 
2. да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија и након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5. да је држављанин РС; 6. 
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних 
способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Ови услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: 1. одштампани примерак пријавног формулара који 
се попуњава на званичној интернет страници Министар-
ства; 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. 
додатак дипломи или потврду високошколске установе о 
остварености најмање 30 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ; 4. уверење о држављанству; 
5. извештај о извршеном лекарском прегледу доставља 
се пре закључења уговора о раду од стране изабраног 
кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. 
извод из матичне књиге рођених; 8. кандидати са вишом 
стручном спремом достављају потврду о заснованом 
радном односу на неодређено време и о трајању истог 
у другој установи. Фотокопије приложених докумената 
морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 не 
старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Основна школа „Бранко Ради-
чевић“, Чарнојевићева 17, 23266 Чента.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 
5, чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2 
Закона, услове за избор директора прописане чланом 
1-7 Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 108/2015 - у даљем тексту: Правил-
ник) и које има образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17). За директора 
школе може да буде изабрано: 1. лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140. став 1 и 2 Закона 
за наставника основне школе, за педагога и психоло-
га, које има образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи или Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи, односно лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање, и то: 1) на студијама 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 предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. лице које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3. 
лице које има обуку и положен испит за директора 
школе; 4. лице које има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. лице 
које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 6. лице које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности или за кривична дела у складу са 
Законом и Правилником, односно које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. лице које има држављанство Републике 
Србије; 8. лице које зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са 
свом потребном документацијом, доставља се школи. 
Рок за подношење пријава са потребном документа-
цијом је 15 дана од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
,,Послови“. Потребна документација: 1. оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 2. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал 
или оверена фотокопија); 3. оригинал или оверена 
фотокопија потврде  којом се доказује да кандидат 
има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, односно осам година радног иску-
ства на пословима образовања и васпитања; 4. 
оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (може из досијеа), а кандидат који 
буде изабран - доставља ново лекарско уверење пре 
закључења уговора; 5. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије; 6. 

оригинал или оверена фотокопија извода из матична 
књиге рођених/венчаних за кандидате који су проме-
нили презиме, односно име после издавања дипломе; 
7. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења о завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотокопија 
потврде или уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; 8. оригинал или оверена фотокопија уверења 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила иста-
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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужнос-
ти; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, оригинал или оверена фотокопија доказа Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца и за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и оригинал или ове-
рена фотокопија уверења надлежног Привредног суда 
да кандидат није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности у складу са Законом и Пра-
вилником. Уверења под тачком 8 не смеју бити старија 
од дана објављивања конкурса. Уколико кандидат 
поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду доставља извештај просветног саветника 
(оригинал или оверену копију). Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену 
копију). Напомене: (1) У складу са чланом 5 Правилни-
ка, предност за избор директора установе образовања 
и васпитања има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања (педа-
гошки саветник, самостални педагошки саветник, 
виши педагошки саветник, високи педагошки савет-
ник). Ако кандидат има стечено звање у складу са про-
писима из области образовања, доставља доказ о томе 
(оригинал или оверену фотокопију решења о стече-
ном звању). (2) С обзиром да Министарство просвете 
Републике Србије није организовало обуку и полагање 
испита за директора, пријава која не садржи доказе о 
томе сматраће се потпуном, с тим да је обавеза да иза-
брани кандидат положи испит за директора у року 
прописаном Законом. (3) Напомена у вези образовања 
стеченог у некој од република СФРЈ, образовања сте-
ченог у систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: а) Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140. Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. б) Када је образовање стечено у 
систему војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује решењем 
министар. в) Када је образовање стечено у иностран-
ству, испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, на основу 
акта о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под а), б), в) 
достављају оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви приложени докази са 
свом траженом документацијом морају бити доставље-
ни у три примерка (од тога један, односно први приме-
рак свих приложених докумената или доказа мора 
бити у оригиналу или у виду оверене фотокопије (ове-
рене код јавног бележника), а два примерка (други и 
трећи) су обичне фотокопије првог примерка. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаву са свом докумен-
тацијом у три примерка и назнаком на коверти 
„Конкурс за директора”, лично или путем поште доста-
вити на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић” Зрења-
нин, Цара Душана 80/а, 23000 Зрењанин. Ближа оба-
вештења могу се добити од секретара школе на 
телефон 023/566-208 локал 112.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог, са 44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (даље: Закон) и 
у члану 2 став 2-6 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: 
А) високо образовање на студијама 2 степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог 
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, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 
Б) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који  су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005.године. Сма-
тра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из члана 142. став 1. Зако-
на. Послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача 
и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи); 2. лице које испуњава услове за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника са радним ста-
жом стеченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи); 3. лице које је 
засновало радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана засни-
вања радног односа у установи); 4. сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 
Закона) 5.педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави из страног језика као 
обавезног предмета у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) профе-
сор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне 
наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности, 4) дипломирани школски педа-
гог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или 
дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане) 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наста-
ве у основној школи, а које је на основним студијама 
положило испите из педагошке психологије или педа-
гогије и психологије, као и методике наставе, 10) про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, 11)мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 12)мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик). Предност 
за извођење наставе из страног језика у првом циклу-
су основног образовања и васпитања из става 2. овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно мастер филолог (одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил), односно 
професор, односно мастер учитељ, односно дипло-
мирани учитељ-мастер, односно професор разредне 
наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предеметној настави са положе-
ним испитом Б2. 2. Кандидат треба да има и психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. 4. да има држављан-
ство Републике Србије. 5. да зна српски језик (језик на 
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коме се остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву 
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. 
доказ о одговарајућем високом образовању, А) овере-
на фотокопија дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагош-
ких, психолошких и методичких дисциплина (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска устано-
ва), 2. уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија, 5. доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као 
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српс-
ког језика под тачком 5), лекарско уверење (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања огласа за наставника немачког језика. 
Пријаве слати на адресу школе: Бранка Радичевића 8, 
23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се директору школе, на 
телефон: 023/875-017.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), односно да: 1. има одгова-
рајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6. има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7. има обуку и положен 
испит за директора установе; 8. има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси следећу документацију: 1. ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. оригинал или оверену фотокопију 
уверења односно друге исправе којом кандидат доказује 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 

сарадника односно положен стручни испит; 3. оригинал 
или оверену фотокопију потврде којом кандидат доказује 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или, оригинал или оверену 
фотокопију уверења којим доказује да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 7. оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном 
испиту за  директора установе (ако га кандидат поседује); 
8. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
кандидат наведени доказ поседује); 9. оригинал или ове-
рену фотокопију резултата стручно-педагошког надзора 
установе и оцене спољашњег вредновања (уколико се на 
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе и које наведене доказе поседује); 
10. оригинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - лекарско уверење (може бити и старијег датума, 
а кандидат који буде изабран  накнадно ће, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење); 11. оригинал 
или оверену фотокопију: уверења да није правноснажно 
осуђиван и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
према подацима из казнене евиденције Министарства 
надлежног за унутрашње послове; уверења из суда опште 
надлежности да против кандидата није стављен захтев за 
спровођење истраге, одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог; уверења да 
није правноснажно осуђен за привредни преступ према 
подацима из казнене евиденције Привредног суда. Канди-
дат може поднети и друга документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору (радну биографију, 
оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању 
организационих способности и др.). Образовно-васпитни 
рад у школи остварује се на српском и мађарском језику. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са потребном 
документацијом кандидати достављају на адресу: Зрења-
нинска гимназија, Гимназијска 2, 23000 Зрењанин, путем 
поште или лично, са назнаком: „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене, као и непотпуне пријаве, неће бити узе-
те у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефон: 023/580-641.
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Раковица је некада носила титулу једне од највећих индус-
тријских општина града Београда, а сада кроз разне програме 
подршке, мотивације и усавршавања покушава да поврати нека-
дашњи сјај. Један од највећих проблема са којим се суочавају све бео-
градске општине јесте незапосленост. Општина Раковица у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање организује сајмове запо-
шљавања и спроводи друге мере активне политике запошљавања, уз 
подршку Удружења приватних предузетника Раковице, како би се 
што више незапослених укључило у програме стручног оспособља-
вања и усавршавања.

Национална служба има одличну сарадњу са Градском општи-
ном Раковица. У прилог томе говори и девет организованих обука 
„Пут до успешног предузетника“ у згради општине, које је са успехом 
завршило 507 незапослених са евиденције НСЗ.

„То је веома битно, зато што је ова обука предуслов да би лица 
могла да конкуришу по јавном позиву за доделу субвенција за са-
мозапошљавање, односно за покретање сопственог бизниса“, рекла је 
Дијана Чаликјан, руководилац Службе Раковица НСЗ.

Дводневна обука за будуће предузетнике је једна од редовних 
активности НСЗ, на којој полазници могу да се информишу о процесу 
регистрације привредних друштава, односно предузетника, као и о 
оснивању привредних друшава. Говори се и о законској регулативи и 
уче основе израде бизнис плана. Обука је предуслов за све који желе 
да конкуришу по јавном позиву за самозапошљавање. Субвенција се 
додељује једнократно, у износу од 180.000 до 200.0000 динара.

„Са Општином Раковица и Удружењем приватних послодаваца 
Раковица, НСЗ је организовала ове године Пети сајам запошљавања, 
на коме је учествовало 40 послодаваца који су исказали потребу за 
588 слободних радних места. Сајам запошљавања као мера активне 
политике запошљавања значајно доприноси смањењу броја незапос-
лених, а његови ефекти се прате шест месеци након одржавања и 
прикупљају подаци колико незапослених је засновало радни однос“, 
казала је Дијана Чаликјан.

Сајам запошљавања осмишљен је тако да изгледа као сусрет 
понуде и потражње на тржишту рада. Са једне стране су послода-
вци који исказују потребу за радном снагом одређених профила, а са 
друге незапослени који траже радна мeста у складу са својим обра-

зовањем, радним искуством и професионалним вештинама. Такође, 
веома је битно што током сваког сајма посетиоци на штанду НСЗ могу 
добити све потребне информације, помоћ у састављању радне био-
графије, стручне савете о тражењу послу, али и како се суочити са 
препрекама током овог процеса.

Према стaтистичким подацима, у току прошле године у свим 
градским и приградским општинама града Београда организовано 
је 11 сајмова запошљавања, ефекат запошљавања након шест месеци 
износио је 31,4%, што у односу на 2016. представља помак у позитив-
ном смислу.

Поред обуке „Пут до успешног предузетника“ и сајмова запошља-
вања, Национална служба са Градском општином Раковица и Општим 
удружењем приватних послодаваца Раковица, у Гимназији „Патријах 
Павле“ од 2016. године организује основну информатичку обуку - еду-
кативни курс у три нивоа (први, други и напредни ниво), за незапосле-
на лица са евиденције Службе Раковица и обуке за почетни и средњи 
ниво енглеског језика. У овом тренутку почела је и четврта обука из 
информатике, коју тренутно похађа 18 незапослених и четрта обука за 
средњи ниво енглеског језика, у коју је укључено 20 незапослених. Због 
великог интересовања у наредном периоду планиране су и додатне 
обуке, а новина је да ће се организовати и обука за мењачке послове, 
као и обука за књиговодство, која је иначе једна од најтраженијих, с об-
зиром да је у питању један од најтраженијих послова на тржишту рада.

„До смањења броја незапослених може доћи само активним 
учешћем свих актера на тржишту рада и надам се да ће се овако до-
бра сарадња НСЗ и Општине Раковица и даље наставити“, поручила 
је Дијана. 

„Раковица је некада била индустријска зона. У овом тренутку на 
тржишту рада нам недостају ауто-лимари, ауто-механичари, траже-
ни су зидари, тесари, чак и за рад у иностранству. Национална служ-
ба за запошљавање и Општина Раковица имају одличну сарадњу 
са нашим удружењем. Заједно организујемо сајмове, разне обуке и 
праксе, и ја као представник Удружења могу само да пожелим да се 
та сарадња настави и у будућности, јер само заједничким снагама, 
заједничким ангажовањем локалне самоуправе, НСЗ и удружења 
предузетника може се доћи до заједничког циља, а то је укључити 
што више људи у програме НСЗ и запослити их“, рекао је председ-
ник Удружења општих приватних предузетника Раковица Миливој 
Коцић.

Сарадња локалне самоуправе, послодаваца и НСЗ

До смањења незапослености може доћи само активним учешћем
свих актера на тржишту рада

ОПШТИНА РАКОВИЦА
КАО ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
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Катарина Јовичин
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На IV сајму запошљавања у општини 
Пећинци, одржаном 11. маја у Шимановцима, 
26 послодаваца понудило је 150 радних места, 
за које је конкурисало неколико стотина неза-
послених. Сајам су организовали Национална 
служба за запошљавање и Општина Пећинци, 
а пећиначка локална самоуправа је за неза-
послене организовала и бесплатан превоз до 
Шимановаца.

Сајам је свечано отворио председник 
Општине Пећинци мр Жељко Трбовић, који 
је том приликом подсетио да је резултат про-
шлогодишњег сајма запошљавања био преко 
сто новозапослених у пећиначкој општини.

„Један од приоритета општинског руко-
водства је упошљавање незапослених грађа-
на, а сајмови запошљавања су се показали 
као ефикасан начин да се на једном месту 
повежу послодоваци и незапослени, да 
послодавци презентују своју потребу за ка-
дровима пред великим бројем незапослених, 
а да истовремено незапослени за само два 
сата сагледају комплетну понуду послова у 
нашој општини и да одмах и конкуришу за 
послове за које су заинтересовани. Да бисмо 
што лакше упослили наше грађане, прили-
ком увођења образовних профила у Средњој 
техничкој школи у Пећинцима водимо ра-
чуна о потребама привреде, па је општина 
Пећинци један од пионира дуалног образо-
вања у Србији, а цела прва генерација индус-
тријских механичара из пећиначке средње 
школе је запослена у ‚Бошу‘. Захваљујући ве-
ликом броју предузећа и компанија који су 
своје пословање везале за општину Пећинци, 
према подацима НСЗ из априла ове године 
у нашој општини је назапослено 978 лица 
и то је најмањи број незапослених у Срему. 
Због тога ће привлачење инвеститора и ства-
рање услова за отварање нових радних места 
бити један од приоритета локалног руковод-
ства и у наредном периоду. Представницима 

Националне службе за запошљавање зах-
ваљујем се на вишегодишњој успешној са-
радњи, послодавцима желим да данас нађу 
квалитетне раднике, а незапосленима да 
пронађу посао и започну успешну каријеру“, 
рекао је први човек пећиначке општине, који 
је уједно најавио отварање нове радне зоне у 
Сибачу, као и могућност доласка у новоотво-
рену зону енглеске компаније која ће упосли-
ти већи број радника.

Маријана Грабић, директорка Филијале 
Сремска Митровица НСЗ, рекла нам је да је ово 
први сајам запошљавања у 2018. години у ор-
ганизацији сремскомитровачке филијале НСЗ.

„Поред преко 500 незапослених, да-
нашњи сајам посетили су и ученици заврш-
них разреда Средње техничке школе ‚Ми-
ленко Веркић Неша‘ из Пећинаца, како би се 

упознали са тим који су профили тренутно 
најпотребнији послодавцима на територији 
ове општине. Драго нам је што је општина 
препознала значај проблема незапослености 
и што издваја средства за финансирање ак-
тивних мера запошљавања и на тај начин, 
у сарадњи са нама и са другим социјалним 
партнерима, утиче да број незапослених 
буде све мањи“, изјавила је Грабићева.

Сајму су присуствовали и заменик ди-
ректора Националне службе за запошљавање 
Петар Јарић и директорка Покрајинске служ-
бе за запошљавање Снежана Седлар, која је 
том приликом изјавила да посећује све сај-
мове запошљавања на територији Војводине 
и да свуда примећује исте тенденције.

„Велики број послодаваца се појављује 
на сајмовима и постоји потреба за великим 
бројем радника. Посебно бих истакла да је 
према подацима од 31. марта ове године 
стопа незапослености у Војводини мања за 
12,3 одсто у односу на март претходне годи-
не. Војводина постаје лидер у запошљавању. 
Свуда примећујемо све већу тражњу за про-
изводним занимањима машинске, електро 
и ИТ струке, али и за возачима, куварима, 
конобарима и свим осталим производним 
занимањима. Општина Пећинци има среће 
што има способно руководство и одличан ге-
ографски положај. Овде је велики број инвес-
титора, а очекујемо их још више тако да ће, 
надамо се, овде стопа незапослености ускоро 
бити још нижа“, рекла је Седлар.

Пећиначка локална самоуправа је за све 
учеснике сајма обезбедила освежење, а рад-
ници општинске управе су незапосленима 
бесплатно фотокопирали радне биографије и 
осталу документацију потребну за конкури-
сање за посао.

БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ СВЕ МАЊИ
„Да бисмо што лакше упослили наше грађане, приликом увођења образовних профила 

у Средњој техничкој школи у Пећинцима водимо рачуна о потребама привреде, па 
је општина Пећинци један од пионира дуалног образовања у Србији, а цела прва 
генерација индустријских механичара из пећиначке средње школе је запослена

у Бошу“, истиче председник Општине Пећинци мр Жељко Трбовић

Сајам запошљавања у Шимановцима

Маријана Грабић
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Немачка је један од највећих инвес-
титора у Србији и до сада је уло-
жила више од 1,9 милијарди евра. 
Немачка предузећа запошљавају 

више од 44.000 људи у нашој земљи, а пре-
дузеће из Северне Рајне - Вестфалије више од 
7.000. Укупна размена Србије и те немачке 
покрајине прошле године износила је 619,9 
милиона евра, што је повећање од 30 одсто. У 
њој седиште има 19 од 50 највећих немачких 
компанија, а неке од њих које послују успеш-
но у Србији су „Хенкел“, која има фирме за 
производњу у области хемијске индустрије, 
„Metro Cash&Carry“, затим групација „Фал-
ке“ у области текстилне индустрије, у произ-
водњи електроопреме „Eaton Electrical Gruop/
Moeller Electric“, као и „Xella“ у области произ-
водње грађевинског материјала. Компанија 
„Др Еткер“, једна од водећих у прехрамбеној 
индустрији, такође је из ове области, као и 
„Дојче пост ДХЛ“. 

На Форуму у немачкој покрајини Север-
на Рајна - Вестфалија, која има 18 милиона 
становника и једна је од најјачих по економ-
ској снази, учествовало је око 100 немачких 
привредника из 50 компанија из индустрије 
ауто-делова, хемијске и машинске индус-
трије и телекомуникација. То је била прили-
ка да наша земља представи своје пословне 
могућности. 

Председник Србије Александар Вучић и 
председник Владе Северне Рајне - Вестфа-
лије Армин Лашет истакли су веома добру 
сарадњу и на политичком и на економском 
плану, са даљом перспективом развоја. Пред-
седник Србије изнео је податак да је тренутна 
трговинска размена око 620 милиона евра и 
да постоји могућност да буде још боља и да 
достигне цифру од 835 милиона евра, колико 
износи размена Србије са Баварском.

„Ми смо трговинском разменом са Не-
мачком изузетно задовољни, са Северном 
Рајном - Вестфалијом такође, али очекујемо 
још већи број инвеститора“, рекао је Вучић.

„Покрајина Вестфалија налази се иза Ба-
варске што се тиче инвестиција, али надамо 
се и охрабрујемо предузећа да напредују у 
том погледу и даље инвестирају у Србију“, 
Армин Лашет.

Немачке фирме су заинтересоване за нова 
улагања, истакнуто је на економском форуму, 
где је српска делегација искористила прилику 
да представи нашу земљу као добро место за 
улагања, а домаћини су то и потврдили.

„Важно нам је да радимо у држави која 
је стабилна и да се улагање исплати. Србија 
за нашу покрајину не представља само место 
за инвестиције, већ ту можемо да пронађе-
мо добављаче, тако да нам је све значајнији 
привредни партнер“, рекао је Томас Мејер, 
председник Привредне коморе Северне Рајне 
- Вестфалије. То је потврдио и Јирген Молер, 

директор немачке компаније „Ворверк“, која 
се бави производњом ауто-делова и која у 
Чачку отвара фабрику која ће на самом по-
четку запослити око хиљаду радника. Он је 
истакао да је највећа предност што постоји 
поверење немачких компанија у партнере из 
Србије. 

Најбоља препорука за долазак страних 
инвеститора у једну земљу свакако је иску-
ство компанија које већ послују у њој. Ис-
траживање показује да би чак 86 одсто не-
мачких компанија које раде у Србији поново 
инвестирало у нашу земљу.

Председник Вучић је и најавио још не-
мачких инвестиција у Србију, јер су компа-
није задовољне економским показатељима 
и подсетио да је трговинска размена Србије 
и Немачке више од два пута већа него пре 
пет година. Северна Рајна - Вестфалија је јед-
на од најразвијенијих немачких покрајина и 
пета покрајина у којој се Србија представила 
потенцијалним инвеститорима.

У разговорима који су се односили на 
привредно-политички дијалог са бившим спе-
цијалним координатором Пакта стабилности 
Бодом Хомбахом, председник Србије је иста-
као да трећу годину заредом Србија има суфи-
цит, а имаће га и следеће године, па би јавни 
дуг земље могао да иде и испод 50 одсто пре 
краја ове године. Он је додао да је раст у првом 
кварталу ове године био 4,5 одсто и да Србија 
рачуна да ове и следеће године раст БДП буде 
просечно изнад четири одсто.

Пословни форум у Диселдорфу био је 
прилика да се остваре директни контакти и 
разговара са потенцијалним инвеститорима 
како би се ојачале економске, али и политич-
ке везе, а као резултат се очекују нове инвес-
тиције страних компанија и отварање нових 
радних места у Србији. 

Пословни форум у Диселдорфу

Председник Србије са немачким привредницима разговарао о могућностима улагања 
у нашу земљу. Србија задовољна трговинском разменом с Немачком, а са Северном 

Рајном - Вестфалијом очекује повећање економске сарадње

НОВА УЛАГАЊА

      
РАСТ ПРОМЕТА СА СРБИЈОМ

    Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж позвао је привреднике не само да 
улажу у Србију, већ да у њој налазе партнере и добављаче. Председник Индустријске и 
трговинске коморе Северена Рајна - Вестфалија Томас Мејер рекао је да је Србија важна 
локација за инвестиције, али и битно тржиште за добављаче.
   Чадеж је истакао да Србија данас има дупло више немачких предузећа и ангажованих 
радника него пре четири године, да напредује стално на светској „Дуинг бизнис“ листи и 
бележи све већи извоз. Он је подсетио да је ПКС до сада већ организовала низ сусрета 
наручилаца и добављача и да је остварена веома добра сарадња, као и да је Србија једина 
земља у југоисточној Европи која је донела Закон о дуалном образовању и да је у пилот 
пројекту учествовало 200 предузећа, а да је сада та бројка око 420 предузећа.
   „Бележи се изузетан раст промета са Србијом у последњих пет година. Битно је да су 
српска предузећа почела да послују у складу са дуалним системом и да осим инжењера 
постоје и радници са средњим стручним образовањем“, поручио је Мејер.
   Подаци показују да је Немачка један од највећих инвеститора у Србији и до сада је у нашу 
земљу инвестирала више од 1,9 милијарди евра.

Јелена Бајевић
Извор: ПКС
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Први пут је овакав сајам пракси и запо-
шљавања одржан 2016. године у организа-
цији Студентске уније Економског факулте-
та, са циљем да се побољшају услови рада 
и положај студената, квалитет студирања, 
сарадња са научним институцијама и прив-
редом, али и да се млади мотивишу да то-
ком стицања формалног образовања више 
пажње посвете раду на себи и усавршавању, 
како би касније били конкурентнији на тр-
жишту рада. 

Милош Ђорђевић, председник Уније, ис-
тиче да су додатне вештине за младог човека 
у данашње време изузетно битне, јер велики 
број компанија то поставља као услов за за-
пошљавање. „Све зависи и са ког сте факул-
тета, па је тако за економисте важно да имају 
преговарачке способности, идеја је битна за 
маркетинг, уколико је смер менаџмент нео-
пходно је да знате да управљате тимовима и 
самостално доносите одлуке, али и да имате 
добре комуникацијске способности и знате 
да реагујете у кризним ситуацијама. Такође, 
за скоро све студенте важи да морају да сав-
ладају рад на рачунару“, објашњава Милош. 

Он потврђује да је на факултетима да-
нас углавном боља ситуација него некада 
када говоримо о приступачности праксе. 
„Раније су студенти заиста имали мање шан-
си да дођу у контакт са компанијама током 
школовања, а данас је то другачије, посебно 
на Економском факултету, који има уговоре 
са више од 250 компанија. Оне нуде праксе, 
држе предавања, студентима се организују 
посете компанијама, како би у пракси виде-
ли како изгледа посао који ће радити“, истиче 
Милош и додаје да се данас студенти еконо-
мије лакше и брже запошљавају, посебно они 
који желе да уче и да се усавршавају, па тако 
већ на трећој години добију неопходну прак-
су, а на четвртој и посао. 

„Млади морају да науче како се пише 
добра радна биографија. И поред тога што 
се стално организују радионице и може да 
се научи и преко интернета, млади праве ве-
лике грешке и не буду позвани на разговор“, 
оцењује Милош. 

Одговор како треба да изгледа CV када се 
конкурише за посао у мултинационалној ком-
панији добијамо од Гордане Рељин, из „Делта 
холдинга“, која истиче да биографија мора да 
буде јасна, да нема сувишних информација и 
да кандидати треба да наведу податке о све-
му што су радили, чак и када то није важно 
за одређену позицију за коју конкуришу. „То 
значи да је неко радио на себи, желео да стек-
не додатне вештине, да је поред школе стицао 
нова искуства и да је мотивисан. Тада сам си-
гурна да тај кандидат има и стечене посебне 
добре радне навике које су веома важне за 
добијање посла”, истиче Гордана. 

Компанија „Делта холдинг“ понудила је 
на сајму „Open CV days“ праксе на различи-

тим позицијама, углавном финансијера, еко-
номиста, продаваца… „Програм праксе траје 
минимум 3 месеца, практиканти имају мен-
торе, а уколико се добро покажу и укаже се 
потреба, постоји увек шанса да постану део 
нашег система на дуже стазе. У компанији 
волимо рад са младим људима, а тражимо 
оне који желе да уче, да се посвете послу. Же-
лимо да чујемо њихове идеје и да напредује-
мо, а врло често се добре идеје и реализују”, 
каже наша саговорница. Иначе, ова компа-
нија је још пре 6 година покренула иноватив-
ни пројекат у области запошљавања „Млади 
лидери“, са жељом да мотивише младе и та-
лентоване људе. 

На сајму се представио и Стартап цен-
тар са Економског факултета, на којем се 
студентима који имају добру и оствариву 
идеју пружа могућност да уче од искусних 
ментора. Кроз тромесечну обуку будући пре-
дузетници уче како да покрену стартап, на 
које проблеме могу да наиђу и како да их 
превазиђу, које су позитивне и негативне 
стране предузетништва и како да се повежу 
са инвеститорима. Тимови који су тренутно 
на тромесечној обуци желели су да студенти-
ма приближе предузетништво и могућности 
развоја добре идеје у бизнис. 

„Хоћемо да позовемо младе да раде 
на својим идејама, да их позовемо у стар-
тап центар, где могу да добију различита 
знања из области предузетништва. Желимо 
да објаснимо младима да време током сту-
дирања треба да искористе да допуне своје 
знање како би били интересантнији будућим 
послодавцима. У исто време, у нашем центру 
стичу нове контакте и упознају друге младе 
људе који имају слична интересовања“, каже 
Љиљана Бјеличић, координатор Стартап цен-

тра компаније „MVP Workshop“. Она саветује 
све који желе да се упусте у приватни бизнис 
да идеје прошире на глобално тржиште. 

Један од четири тима који смо затекли на 
сајму био је тим „BOX QUEST”, а Мина и Не-
мања Гранић описали су нам свој стартап као 
друштвену игру која је сјајна забава за љуби-
теље загонетки, попут популарног escape 
room-а. „Већ дуже време смо у тој индус-
трији, јако волимо друштвене игре и ускоро 
ћемо да испробамо прву радну верзију наше 
игре. Испитивали смо доста тржиште, распи-
тивали се које су најпопуларније друштвене 
игре и на тај начин развијали нашу идеју”, 
објашњавају нам и додају да им је подршка 
Стартап центра била јако важна, посебно пре-
давања и савети искусних људи, али и нови 
контакти које су стекли током обуке. 

Поред сајма послова и пракси „Open CV 
days“, Студентска унија Економског факул-
тета стално организује обуке за студенте за 
стицање посебних вештина које ће им бити 
неопходне у будућности, са циљем да се мла-
ди припреме за улазак у пословни свет. Неко-
лико пута су организовали и семинар „Build 
Yourself“, како би заинтересовани стекли нова 
знања о невербалној и вербалној комуника-
цији, важности првог утиска који остављају на 
разговору са послодавцем, шта је то пословни 
бонтон и која су правила у пословном свету 
или како се пише CV и мотивационо писмо. 
Оно што је посебно важно јесте да су предава-
чи увек успешни пословни људи, доктори, гл-
умци, који су спремни да на прави начин пре-
несу своје знање младима. 

ДОБРА РАДНА БИОГРАФИЈА
Послови и пракса за студенте

Сајам послова и пракси за студенте под називом „Open CV days“ одржан је у Дому 
културе Студентски град на Новом Београду. Више од 20 успешних компанија 

понудило је младима могућност за праксу или запослење, а одржане су и посебне 
презентације младих стартапова, како би се студенти покренули да размишљају 

о уласку у свет предузетништва

Јелена Бајевић
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СИМБОЛ СРПСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

„У фокусу су нам млади и мала газдинства. Удруживање малих газдинстава и 
дигитализација пољопривреде су два главна правца развоја“, рекао је покрајински 

секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић

Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 85. по реду, 
одржан је од 15. до 21. маја. На сајму је ове године учествовало више 
од 1.500 излагача из 30 земаља, а представљени су производи и ус-
луге у области пољопривреде из 60 земаља. Најзначајнији догађај 
из области агробизниса у овом делу Европе отворио је министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић. 
Овогодишњи партнер Пољопривредног сајма је Француска, која је и 
највећа пољоприведна сила у Европи.

„Срце ми је пуно, јер сам долазећи ка Новом Саду видео њиве са 
леве и десне стране и да ће ова година бити родна. Желим да сајам 
још више расте како би српска пољопривреда расла. Мени је срце 
пуно и зато што сам чуо да су се пољопривредници борили за место 
на сајму“, истакао је министар и нагласио да је дошло време да се 
после финансијске стабилности среди и пољопривредни сектор и да 
пољопривредници добијају више новца.

Недимовић се осврнуо на досадашње резултате у пољопривреди, 
те подсетио и на недавну куповину ИМТ-а од стране индијског гиган-
та „Тафе“. Такође, рекао је да се после осам година Влада Србије избо-
рила за отварање фондова ЕУ ИПАРД у Србији и позвала пољоприв-
реднике да конкуришу за та средства.

„Стигло је 500 пријава за ИПАРД фондове, а медији су говори-
ли да је то компликовано и да нећемо имати ни 200. ИПАРД, ИМТ 
и Сајам пољопривреде су симболи српске пољопривреде. Желим да 
сајам још више расте како би српска пољопривреда расла. Пољоприв-
реду морамо да сачувамо због наше деце и да им оставимо бољу Ср-
бију“, истакао је министар.

На отварању сајма присутнима су се обратили и градоначелник 
Новог Сада Милош Вучевић, покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство Вук Радојевић, као и амбасадор Фран-
цуске, земље пријатеља овогодишњег сајма, Фредерик Мондолони.

Градоначелник Вучевић је истакао Међународни пољопривред-
ни сајам као епицентар догађаја у области аграра у региону и позвао 
све госте да се увере у то колико су Новосађани добри домаћини. По-
крајински секретар за пољопривреду Вук Радојевић је рекао да Фран-

цуска и Војводина имају недовољну спољнотрговинску размену, која 
износи непуних 15 милиона евра. „Сајам је прилика да се размена 
унапреди и цифре повећају не само са Француском, већ и са другим 
земљама“, рекао је покрајински секретар и препоручио пољопривре-
дницима да прате конкурсе и користе подршку коју пружа Покрајин-
ски секретаријат за пољопривреду, а посебно је истакао конкурсе за 
подршку млађима од 40 година.

„У фокусу су нам млади и мала газдинства. Удруживање малих 
газдинстава и дигитализација пољопривреде су два главна правца 
развоја“, рекао је Радојевић.

Амбасадор Француске у Србији Фредерик Мондолони поздравио 
је привреднике и позвао их да посете француски павиљон, на којем 
се представило 10 француских излагача са својим производима и ус-
лугама, од пољопривредне механизације до семена и сточне хране.

„Француска види Србију као главног партнера на западном Бал-
кану, али и као центар стабилности у региону и зато желимо да још 
више сарађујемо у свим областима“, поручио је амбасадор и изразио 
задовољство што први пут присуствује једном од најзначајнијих сај-
мова у региону.

У оквиру овогодишњег Пољопривредног сајма одржана је из-
ложба пољопривредне механизације, национална изложба стоке и 
изложба „Квалитет више“, на којој су се представили производи са 
додатом вредношћу, органски производи и производи са ознакама 
географског порекла.

Ове године је учешће на сајму узела и Национална служба за 
запошљавање, на чијем штанду су незапослена лица, послодавци и 
представници компанија могли да добију све информације о услуга-
ма и актуелним програмима запошљавања и обука. 

Послодавци су, такође, имали могућност да пријаве своје потребе 
за радницима, а све пријаве су прослеђене на реализацију надлеж-
ним филијалама НСЗ. Представници филијала НСЗ са територије 
Војводине приближили су свим заинтересованим посетиоцима мере 
и активности које свакодневно реализују у циљу смањења незапос-
лености и повећања броја слободних радних места, с једне стране и 
обезбеђивања послодавцима квалитетних кадрова, с друге стране. 

Током првог сајамског дана штанд Националне службе су посе-
тили и директор НСЗ Зоран Мартиновић и заменик директора НСЗ 
Петар Јарић. Они су присуствовали отварању Пољопривредног сајма, 
чији је организатор Новосадски сајам, са којим је НСЗ у марту ове го-
дине потписала споразум о сарадњи и тада успешно, први пут зајед-
но, уз подршку Града Новог Сада, организовала новосадски сајам 
запошљавања. 
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Реч је о програму бесплатне менторске подршке за стартапове и предузећа основана у 
претходних годину дана. Удружење француских компанија позива све заинтересоване тимо-
ве и предузећа да искористе ову шансу и пријаве се на конкурс. И ове године биће одабрано до 
три стартап предузећа или три тима који ће у наредних годину дана добити бесплатно саве-
товање ментора. Ментори су искусни директори и менаџери највећих француских компанија 
које послују у Србији, који ће им искуством, контактима и идејама помоћи да развију бизнис. 
Одабрани стартапови аутоматски ће освојити и бесплатно годишње чланство у Комори.

На конкурс за Стартап акцелератор могу да се пријаве сви предузетници до 40 година 
старости, са пребивалиштем у Србији, који су у последњих годину дана започели посао. Тимо-
ви могу да имају највише три члана, од којих је највише један страни држављанин.

Конкурс је отворен за пројекте из свих индустрија, с тим што организатори саветују да 
се обавезно на неки начин укључе дигиталне технологије и да пословање буде оријентисано 
на глобално тржиште.

Пријава се врши попуњавањем упитника на сајту Француско-српске привредне коморе 
до 15. јуна 2018.

Почео је „LEADER пројекат Србија 2018” за предузетнике у Србији, у организа-
цији једне од најбоље рангираних пословних школа у свету - Пословне школе „Ајви“, 
организације CANSEE - канадско-српског пословног удружења, а у сарадњи са Прив-
редном комором Србије и Амбасадом Канаде у Србији. 

Током десетодневног курса 40 полазника, углавном младих предузетника из раз-
личитих области - информационих технологија, прехрамбене индустрије, маркетинга, 
дизајна, рударства и геологије, проћи ће различите тренинге и обуке за развој бизниса. 
Програм се у Београду одржава већ трећу годину заредом, а фокус интензивног курса 
је стицање потребних вештина и знања значајних за развој предузетништва. Полаз-
ници ће самостално и у групама креирати и представити сопствене бизнис планове. 

Канадски LEADER пројекат је међународни едукативни програм који се од 1991. 
године реализује у осам земаља у свету. Осмишљен је у виду радионица посебно 

припремљених у односу на профил полазника како би их оспособио да успешно развију своје пословне идеје.
Мирјана Дончић Беатон, извршна директорка CANSEE удружења, објашњава да Пословна школа „Ајви“ већ скоро 30 година у земљама у развоју 

организује овај пројекат намењен младим предузетницима који желе да покрену свој бизнис и стекну неопходне вештине из области финансија, 
маркетинга, комуникација, менаџмента, људских ресурса.

„Три победника LEADER пројекта Србија, који по оцени жирија буду имали најбољи бизнис план и презентацију, добиће прилику да уз 
помоћ ментора наставе да развијају своје пословне идеје и да их представе на регионалним догађајима који ће бити одржани у Београду, 
Сарајеву и Скопљу. Овај регионални пројекат подржао је Western Balkan Fund, створен са циљем да финансира мале и средње пројекте из 
области едукације, одрживог развоја и људских права у земљама западног Балкана”, рекла је Мирјана Дончић Беатон.

Амбасадорка Канаде Кати Чаба учесницима је пожелела много успеха у развијању пословних идеја и оснивању сопствених бизниса. Спе-
цијални саветник ПКС Михаило Весовић истакао је да су три ствари важне за развијање сопственог бизниса: знање, финансије и networking, 
додајући да је LEADER пројекат сјајна платформа за умрежавање младих људи у Србији и да ће ПКС увек бити ту да помогне при развоју 
њихових пословних идеја.

Овај пројекат је међународни едукативни програм који се тренутно спроводи у осам земаља у свету: Русији, Молдавији, Етиопији, Хаитију, 
Гани, Индији, Кини и Македонији, са циљем да омогући модерну пословну едукацију међу земљама у развоју и транзицији. Четири инструктора 
из Канаде ће кроз предавања, решавање студије случаја и појединачних консултација помоћи учесницима да науче како да на најбољи начин 
примене нова знања у послу.

Мала и средња предузећа дефинишу се као стуб развоја економије сваке земље и често се истиче да значајно доприносе друштвеном бруто 
производу и запошљавању, као и да због своје величине брже препознају и спремнија су да прихвате нове трендове у индустрији. На тај начин 
стварају се услови за њихов даљи развој и нова запошљавања.

У оквиру програма „16 радионица плус“, које организује удружење „Жене на прекретници“, одржана је једночасовна радионица Уније послода-
ваца Србије. Чланице удружења, жене старије од 45 година које су остале без посла, могле су да чују детаље о актуелним приликама на тржишту 
рада, а посебно у најбројнијим привредним друштвима - малим и средњим предузећима.

Теме о којима се говорило биле су: тржиште рада и структура привреде у Србији, улога Уније послодаваца Србије, могућности и потенцијали 
сектора малих и средњих привредних друштава за отварање нових радних места и пословна политика, регрутација и селекција људских ресурса 
у МСП.

Закључено је да се професије великом брзином мењају, да знања застаревају и да човек мора да учи целог живота. Поједина занимања се 
гасе и све је мања потреба за одређеним струкама, а нека друга, нова занимања су у експанзији и врло су тражена на тржишту. Брзим развојем 
технологије мењају се и актуелне прилике у пословању, па самим тим и у новом запошљавању и због тога је на радионици истакнуто да је знање 
најважнија инвестиција у модерној економији и најважнији ресурс савременог пословања.

ПОДРШКА ЗА СТАРТАПОВЕ

ВЕШТИНE И ЗНАЊА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЗНАЊЕ - НАЈВАЖНИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

Француско-српска привредна комора расписала је нови конкурс за Стартап 
акцелератор. Рок за пријаву је 15. јун

Канадски едукативни програм за предузетнике

Жене на прекретници

Извор: http://www.poslodavci.rs

Извор: http://www.cansee.biz
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

ПРЕГОВОРИ 
СА ВЕЛИКИМ 

ИНВЕСТИТОРОМ

У Привредној комори Србије формиран 
Центар за дигиталну трансформацију

Запошљавање у Врању

У Привредној комори Србије је формиран Центар за дигиталну 
трансформацију како би се убрзала дигитализација малих и средњих 
предузећа и подигла њихова конкурентност на европском тржишту. 

Од 340 анализираних малих и средњих предузећа у Србији, која 
раде у секторима пољопривреде, металском сектору и услугама, њих 
60 одсто нема дигиталну стратегију, док преосталих 40 одсто има 
стратегију која се углавном тиче набавке рачунара и коришћења 
неких облика пословне дигиталне комуникације, показује истражи-
вање Центра.

Предраг Николић, саветник председника ПКС, каже да мала и 
средња предузећа у Србији немају довољно дигиталног образовања 
и финансија, те да је због тога њихова дигитализација успорена. Тим 
поводом је одржано предавање за двадесетак консултаната који би 
саветовали предузећа у вези са дигиталном трансформацијом.

„Пројекат је урађен по моделу Немачке и Аустрије, а уз подршку 
Аустријске привредне коморе и Немачке развојне сарадње (ГИЗ)“, ре-
као је Николић и навео да резултати које је спровео Центар нису ох-
рабрујући, али да дају више мотива да Центар спроведе тај програм 
дигиталне трансформације привреде.

Следећи кораци су обезбеђивање фондова везаних за субвенцио-
нисање привреде, утврђивање степена њихове дигитализованости и 
повезивање са носиоцима технологија. Циљ Центра је да до краја 2018. 
године око 40 предузећа има израђену мапу пута дигитализације и за-
почету имплементацију технолошких решења.

Подстицаји за органску биљну производњу увећа-
вају се за 70% од износа подстицаја за конвенционал-
ну биљну производњу. Објављен је правилник о ко-
ришћењу подстицаја за органску биљну производњу 
који прописује услове, начин и образац захтева за ост-
варивање права на подстицаје за произвођаче, као и 
максимални износ подстицаја по кориснику.

Право на подстицаје могу да остваре правна лица, 
предузетници и физичка лица која су носиоци комерцијал-
ног породичног пољопривредног газдинства, уз одређене 
услове.

Максимални износ који корисник подстицаја може 
да оствари је 136.000 динара. Захтев се подноси у два 
примерка Министарству финансија - Управи за трезор, а 
рок за подношење захтева је 30. јун 2018. године.

„Град Врање жели да свим заинтересованим инвеститорима 
понуди најбоље могуће услове за рад, чему ће допринети и сао-
браћајница око Индустријске зоне, чија је изградња почела“, изјавио 
је градоначелник Врања Слободан Миленковић. Он је додао да сао-
браћајница повезује два кружна тока између фабрика италијанских 
инвеститора који већ послују у том граду - „Геокс“ и „Дитре Италија“.

„Вредност инвестиције је око пола милиона евра. Од те суме град 
је издвојио 200.000 евра док је 300.000 донација Европске уније пре-
ко програма ЕУ Прогрес. Постоји стратешки план о инфраструктур-
ном опремању такозване Слободне зоне, у којој је до сада завршена 
и канализациона мрежа, све то уз подршку Министарства привреде”, 
истакао је Миленковић.

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић 
каже да је то министарство кроз партнерски однос са градом у инфра-
структурно опремање Слободне зоне у Врању до сада уложило више од 
250 милиона динара. Он је најавио да и Министарство привреде прего-
вара са великим инвеститором, који би ускоро требало да отвори своје 
погоне у Врању, у којима ће бити запослено више од 2.500 радника.

Извор: www.pks.rs



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


